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A szombathelyi incidenst 
külföldön is elintézetnek 

tekintik
A Tlm«> ismer leli a magyar sajtó 
egyhangú véleményét - A francia 
lapok kommentérnélkUI közllk a 

magyar jelentéit
London, augusztus 2.

A Times a szombathelyi incidens
sel kapcsolatosan visszhangot adott 
a magyar lapok véleményének, 
hogy az antant katonai ellenőrző 
bizottságának látogatásai, amelyek 
többnyire hamis információkon ala
pulnak, eredménytelenek és káro
sak.

Paris, augusztus z.
A francia sajtó a szombathelyi 

ügynek nem tulajdonított semmi 
különösebb jelentőséget, amit fo
ként az bizonyít, hogy pusztán a 
budapesti hivatalos jelentés közre
adására szorítkozott és semmiféle 
komentárt nem fűzött hozzá..............
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Rmunúsín
útra elröpül az északi 

sarkra
Nervyorkból táviratozzák.: Amund- 

sen kísérője, Ellsworth sarkuta-zo 
ma Ideérkezett. A sajtó képviselői 
előtt kijelentette, hogy újra ^megkí
sérli elérni az északi sarkot. Repülő
gépei erre a óéira nem igen alkal
masak. Léghajóval nagyobb ered
ményt tudna elérni, de attól mrt, 
ez a léghajó nagyon sokba kerülne. 
A második kísérlet is a Spltzbes- 
gákról indulna ki. természetesen a 
régi kipróbált legénységgel, Amund- 
sen vezetése alatt.
hogy az első expedíció 85 millió dol
lár! költsége a fllmjog eladásából és 
a tartandó előadásokból meg fog 
térülni

Primo de Rióéra 
tárgyal a rlffekkel

Tanger, augusztus 2.
Primo de Rlvéra futóban fo

gadta Abd el Krím két kttüldrfWt, 
akik Tangerből érkeztek és kö^1,," /í 
lük a Spanyolország és f
közt megállapított árfeltételeket A 
kiküldöttek ma visszatértek Ta"8«^ 
A dzeoballa és az 
holdjai összegyülekeztek Aj^rbam 
hova Ebd el Krím helyettesének rnegr 
érkezését várják.

Madridi jelentés werbit egy 
csapat megtámadta a Bulharll és Tan 
riat közt gyülekező ís“^alt *A
Egy ellenséges hadállást, ,

és sebeetUtekben mjndö^ JüjgS/ ’ 
bss, *Mk javarészen bennszülöttek.

Viharos kormánypárti értekezlet 
lesz kedden Mayer Jánosnál 

az exporttárgyalátok tikerteiemége miatt
Teljes számban ffelvoulnak az összes agrárképviselök, akik a 
búza áresése miatt Walko és Búd minisztereket támadják — 

Szabó Sándor nyilatkozata a keddi értekezlet várható 
fejleményeiről

Elpuskázták egész évi izzadásunk eredményét 1“II1
Szombaton Bécsben eredmény 

nélkül félbeszakították az osztrák
magyar tárgyalásokat és ezzel a 
megegyezés létesítése ismét elhúzó
dott A termés értékesítésére vonat
kozó tárgyalások ezzel az egész vo
nalon megszakadtak és ma az a 
helyzet hogy

egyetlen szomszéd Állammal sem 
folynak tárgyalások

és az a veszély fenyeget, hogy a 
termésexport legyőzhetetlen aka
dályok elé kerül.

Az aggodalmak arra kényszeri- 
tették éppen a kormánypárt 
agrárképviselöit. hogy Mayer 
János földmivclésügyi minisz
tert értekezlet összehívására 

kérjék föl.
Az egységespárt egyes tagjai ezen 

az értekezleten nemcsak azt fogják 
kifejteni, hogy nagy aggodalmak
kal tekintenek a jövő elé, hanem 

éles támadásra készülnek a kor
mány egyes tagjai ellen.

akik a kormánypárt agráriusai 
szerint súlyos hibákat követtek el, 
mert csak az Utolsó percben bocsát
koztak a terméeexportról külföldi 
tárgyalásokba. A kormánypártiak 
támadása foként IFalkO. Lajos ke
reskedelmi és Búd János pénzügy
miniszter éUen iránytű, mint akik 
a tárgyalások során a földmivelés
ügyi miniszterrel ellentétes állás
pontra helyezkedtek.

I Az egységespárt bizalmas érte
kezletére, amely kedden délután 
öt órakor kezdődik a földmive
lésügyi miniszter hivatali szó- 
bájában, meghívást kaptak az 
összes agrárképviselök, tehát a 

kisgazdák is.
A nagyjelentőségű keddi értekez

let anyagáról megkérdeztük
SZABÓ SÁNDOR dr., 

nemzetgyűlési képviselőt, a kisgaz
dák vezető tagját, aki a kővetkező
ket mondotta a Hétfői Napló mun
katársának.^ értokezletenfőként 

a termés értékesítésének kérdése
vei óhajtunk foglalkozni. Az ez- 
iránybai folyt tárgyalásokkal 
ugyanis

nem vagyunk megelégedve, 

véleménye szerint is 
elpuskázták egész évi izzad* 
súgunk minden eredményét.

Nem az fáj nekünk, hogy a ga
bona ára leszállóit 300.000 kori
nára. vagyis húsz aranykoronára, 
hanem az fáj és

az keserít el bennünket, hogy 
csak a búza ára szállott le: a 
ruháé, a cipőé cs -* csizmáé 

nem.
— Itt hibák történtek . . . 

kétségtelen, hogy Szabó Sándor 
a kereskedelmi miniszterre és 
pénzügyminiszterre céloz.

Majd így folytatta:
— Kiváncsi vagyok, hogyan

zetnek majd a bérlők 25 arany kör 
r'onás alapon, amikor a búza a 
vidéken mindenütt 20 aranykoro
nára szállt le. Tavasszal kiadtak 
egy rendeletet, amely szerint a 
búzavaluta szorzószáma 25 arany
korona. Ezt a rendeletet a búza 
árának emelkedése idején a bér
lők érdekében adták ki. Akkori
ban 40 aranykorona yplt a búza 
mázsája. Jót akartak, de rossz 
volt az eszköz, amellyel segíteni 

itt

fl-

Bécs, augusztus 2.
A Pratersternen tegnap támadt 

verekedés során leszúrt Mohappel 
meggyilkolása miatt letartóztatták 
Seidl Ferenc szobafestősegédet. 
Seldlt tegnap este újabb verekedés 
alkalmával a Práterben tartóztat
ták le. Eleinte tagadott, de ma dél
előtt bevallotta, hogy kétszer Mo
happel leié szúrt. Azt állítja, hogy 
verekedő kedvében vett részt a 
Prátersternen támadt tumultusban; 
politikailag szervezetien.

akartak. Állást foglaltam o meg
oldás ellen, de eredmény nélküL

Nem akar a mi mozgalmunk 
frondőrösködés lenni a kormány 
ellen. Azok közé tartozom, akik’ 
mindig tompították az elégeddet-. 
lenség' élét. Ezekben a kérdések
ben azonban orvoslást kell sze
reznünk.
Szabó Sándor kérdésünkre végül 

elmondotta még, hogy kedden szóba, 
kerülnek a kisgazdák összes kiván« 
ságai, azok is, amelyek a legutóbbi 
akció okai voltak, így a földadó 
kulcsának megállapítása. •> 1 
a dohánytermelés stb.

Kétségtelen, hogy
a keddi értekezlet viharos lefo 
lyású lesz, mert Szijj Bálint ve
zetésével teljes számban fel fog
nak vonulni az elégedetlenkedők, 

akik elszánt kirohanásra készülne^ 
a búza áresése miatt, aminek oka 
szerintük az, hogy az export lehe- 
tétlenné vált, a kereskedelmi mi
niszteri vámpolitikája pedig módot 
nyújt arra, hogy a kereskedelmi 
érdekeltségek az iparcikkek magas: 
árát stabilizálják.

Megdöbbentő részletei vannak azok-, 
nak a vad jeleneteknek, amelyek tegt 
nap délután a bécsi Pratersternen le
zajlottak és melyeknek egy 21 évei 
fiatalember áldozatul esett

A republikánus védszövetség tagjai 
Reumann polgármester temetéséről tér
tok vissza és a Tegcthoff-szobor körül 
zajosan tüntettek a horogkeresztesok és 
a monarkisták ellen. A lármára a téren 
ttagv tömeg verődött össze, amely va
lóságos hajtóvadászatot indított min
denki ellen, akiben horogkcrosztcst sej
tett Akit utólértek, ököllel, botokkal 
véresre vartok, földre tepertők és össze-
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zavargá-

véresre

klrántot-

rugdostak. A rendőrség mindent meg
tett, hogy a bántalmazottakat kiszaba- 
litAa támadóik kezel közül, miközben 
Azok vad futásban, kerestek menedéket. 
De a köztársaságiak később nagyobb 
csoportokban utánuk rohantak és hoz- 
mjuk csatlakoztak olyan kétes elemek 
Is. akik a Wurstelprater körül nap
hosszat lődörögnek.

A rendőrség a támadásra nem lévén 
Felkészülve, gyengének bizonyult. A tö
meg haragja ellene is fordult és

több rendőrt is megkérhettek és 
bántalmaztak.

A Reichswohr négy katonája épp ak
kor tartott a Práter felé, anélkül, hogy 
a Praternsternen lejátszódó 
sokkal törődött volna.

A tömeg bekerítette és 
verte őket.

Az egyik katona hüvelyéből _______
ták bajonettjút és ezzel a fején súlyo
san megsebesítették.

Pár perccel később egy ember beszé
det intézett a tömeghez ég élesen ki
fakadt a horogkeresztesek özeimet ellen. 
A hallgatóságba^ volt egy házaspár is, 
uki egy homokdombon állott Amint a 
beszéd elhangzott a férj valósággal le
rántotta a feleségét a dómról, mert az 
még maradni akart. E komikus jelene
ken a közvetlen közelben állói két fiatal- 
Bmber; Mohapl József és barátja, Hoff- 
^nann Jóis&t nevetett.

Mikor a tömeg ezt észrevette, neki
ment a horogkereezteseknek hitt fiatal 
embereknek, mire Mohapl eszeveszett 
Tutásnak eredt, üldözői mindenütt nyo
mában. Kimerültén ért a Dresden szálló 
kapuja alá, de

már nem volt annyi ereje, hogy fel
rohanjon a lépcsőn,

mire egy földszinti szobába 
menekülni, de az ajtó zárva 
ben a pillanatban üldözői 
megvillantak a bicskák,

leteperték a földre és Összeszur
kálták.

Az egyik szúrás Mohapl szivét érte és 
haldiát okozta.

A véres jelenetnek a ezobaleányon kí
vül egy rendőrtisztvlsolő is tanúja volt, 
aki a revolverét is előrántotta, hogy a 
támadókat elriassza, de azok őt is lete- 
perték, miközben a kezén megsebesült. 
De azért négy embert mégis sikerült le
tartóztatnia.

A meggyilkolt fiatalember egy szén- 
n agykereskedőnek egyetlen fia. Az apa 
elmondotta, hogy fia az ő Üzletében dol
gozott, rendkívül törekvő fiatalember 
volt és politikai tüntetésekben sohasem 
vett részt

akart be
nőtt. Eh- 
ntólérték,

/K. B.
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Fehérnemű- és pyjoma* 
Készítés hozott anyagból is

Dr. ABRÁMS-féle 
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Tuberkuloiln, Astma, Izületi bánlalmaknáJ, 
vérbaj, hátgerinc-betegségek, étvágytalanság, 

érelmeszesedés ellen 
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Bethlen miniszterelnök 
súlyos gyomorbaiban szenved, 

Bizonytalan, hogy mikor veheti át a kormány
zóét — Gyomorsülyedése van és hosszú, abszolút 
pihenésre van szüksége — Illetékes helyen azzal 
cáfolnak, hogy Bethlen szeptember elején átveszi 

hivatala vezetését

Harcra készen áll „a két árnyék"?
Vass József népjóléti miniszteri Ezekkel a hírekkel kapcsolatosan 

cáfoló nyilatkozata ellenére erősen a kulisszák mögött már, folynak a
tartja magát az a hir, hogy

Bethlen István gróf miniszter
elnök beteg.

A vakbéloperáoió sikerült ugyan 
és a miniszterelnök Inkepüsztán, 
ahol huzamosabb ideig óhajt tartóz
kodni, aránylag jól is érzi magát, 
mindazonáltal még mindig

nincs olyan állapotban, hogy 
csak gondolni is lehetne hivata

lának átvételére.
A miniszterelnök betegsége, — 

mint politikai körökben bizalmasan 
suttogják egymás között a beavatot
tak, — ninos összefüggésben a vak
béloperációval, amelynek minden kö
vetkezményét és iitófájdalmait is 
kiheverte mán

A miniszterelnök hir szerint sú
lyos gyomorbajban szenved: 

gyomorsüllyedése van,
amely gyakran kínozza és amely el
lem az orvosok teljes pihenést java
soltak. Minden jel arra mutat, hogy

Bethlen István gróf miniszter
elnök belátható időn belül nem 

veheti át a kormányzást,
mert hosszabb és ezidőszerlnt még 
meg nem állapítható tartamú abszo
lút pihenésre és teljes nyugalomra 
van szüksége.WWWWWWWWWWSMWWWWWWMMVWMAMWMMMMW 
Orczy középitési tanácsnok 
nőm nyilatkozik, mórt nincs 

építési programja
A tanács 30 nap alatt köteles munkaprogramját 

oltítarjasztani

bizalmas és erősen titkolódzó készü
lődések. Két aspiránsról szól a hir, 
a „két árnyékról", Az egyik „ár
nyék" a befolyása alatt álló lapban, 
a fajvédők exponált reggeli lapjá
ban már megindította a másik ár
nyék ellen a rohamot, amelyre

a budai állami lakásépítés szol
gál alapul.

Sőt — hir szerint — készen áll 
tartalékban a „harmadik árnyék" 
is.

Illetékes helyen,
ahova a miniszterelnök betegségé
ről kérdést intéztünk, erélyesen cá
folják ezeket a híreszteléseket A 
miniszterelnök személyéhez közel
álló helyen ugyanis a következőket 
jelentettek ki a Hétfői Napló mun
katársának:

— A miniszterei nők' jól érzi ma
gát, betegségéből teljesen felépült. 
Inkepusztán, ahol még négy hétig 
óhajt tartózkodni, orvos nem is 
kezeli, amiből nyilvánvaló, hogy 
a betegségéről szóló hitek önké
nyes kitalálások.
Illetékes helyen kijelentették'mun

katársunknak, hogy a miniszterel
nök szeptember, első Hetében veszi 
át hivatala vezetését az őt helyette
sítő Vass József népjóléti miniszter
től, aki viszont szeptember elsejétől 
október közepéig íriegy szabadságra.

■arczen és Bérezel tanácsnokok 
nyilatkozata munkaterveikrűl

A középitési bizottság első ülésén 
súlyos kifakadások hangzottak el 
minden párt részéről a főváros ta
nácsa ellen, amiért évek hosszú sora 
óta tel jenen elhanyagolta az építke
zést és Budapestet áldozatává tette 
a mai súlyos lakás nyomornak. Mi
dőn a választások után az uj tör
vényhatósági bizottság összeült, 
mindenki azt hitte, hogy végre a 
tanács is felébred évekig tartó ál
mából s maga is nagy programmal 
tervekkel siet, az alkotó munka mi
előbbi megindításának segítségére. 
Azonban nem ez történt A tanács 
még ma sem mozdult meg a sok
éves tétlenségből és nem akarja 
észrevenni, hogy uj idők szele süví
tett be a városházára. A tisztelt ta- tak” be,” ámenben” követeíték," hogy

s amidőn az egész polgárság, a köz
gyűlés minden pártja dolgozni akar 
és munkára készen áll, a. főváros 
vezetősége az összehívott bizottsá
gok elé nem tudott semmiféle irá
nyú tervet, semmiféle munkapro
gramot terjeszteni. A bizottságok 
javarésze már mind megtartotta 
alaküló illését, de a mester, UCeaf 
bérház, évek óta elkészült, de pihen
tetett tervén kívül nem hallottunk 
semmi más tervről, programról, 
amely a tanács munkás szándékait 
igazolná.

A középitési bizottság ülésén a 
demokratikus blokk képviselői en
nek a programtalanságnak a lát 
tára határozati javaslatot nyújtót- 

nács úgy tesz, mintha nem vennél ’ ’ . í
tudomásul az uj korszak eljövetelét | ® tanács napon belül dolgoz-
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ZOI1 ki egy nagyszabású, min- 
dönt felölelő épitőprogramot s 
legkésőbb egy hónap múlva ter
jessze elő terveit a bizottságnak.

A többi pártok is egyhangú hozzá 
járatással tették magukévá ezt a 
határozatot s ennek következtében 
a tanács rövid 30 nap alatt - 
amelynek ogyrésze már lejárt — 
köteles lesz egy olyan épitö progra 
mot kidolgozni, amelynek előkészí
tését már előbb kellett volna elvé
gezniük. Természetes, hogy a ren
delkezésre álló rövid idő következ
tében a tanács fűt-fát fel fog venni 
épitőprogramjába s minden meg- 
gondolás, minden alaposság nélkül 
fognak tervekkel előállanl, hogy a 
középitési bizottság követelésének 
eleget tegyenek.

A Hétfő Napló tudósítója felke
reste az illetékes tanácsnokokat, 
hogy megkérdezze őket, milyen 
irányú építési terveket vesznek fel 
a készülő programba.

BERCZEL JENŐ
tanácsnok, a városgazdasági ügy
osztály vezetője ezeket mondotta:

— A bizottság utasításához ké
pest mindenesetre igyekezni fogunk 
30 nap alatt az épitőprogramot el
készíteni és kidolgozni. Ma még 
nem tudom teljes részletességgel, 
hogy milyen irányú terveket ve
szünk fel a program keretébe, de 
mindenesetre szerepelni fognak 
benne az uj elöljárósági épületek 
felépítésének tervei, amelyek eddig 
csak azért nem kerültek kivitelre, 
mert a belügyminiszter a kerületek 
szétválasztását, illetve szaporítását 
tervezi. A városháza régen terve
zett kibővítése, több kislakást* 
bérház és telep létesítése is fel lesz 
véve a programba. Mindenesetre a 
részletes terveket és programot sí 
építési ügyosztályok közreműködé
sével és azok terveinek bevonásával 
dolgozzuk ki.

BARCZEN GYULA 
tanácsnok, a városépítési ügyosz
tály vezetője igy nyilatkozott:

— Először is azt kell megállapí
tanunk, hogy a fővárosnak hol 
vannak építkezésre alkalmas telkei. 
Szeretnénk ugyanis több uj kisla- 
kásos bérpalotát és telepet építeni, 
amelyekhez a főváros meglévő tel
keit használnánk fel. Részletekről 
ma még nem beszélhetek, mert 
részletes tervektől ma még messze 
vagyunk. Nagy nehézséget okoz, 
hogy a szocialisták minimum 2 szo
bás lakások ée fürdőszobák építését 
követelték. Ez nemcsak az építke
zést drágítja meg, hanem egy sze
gényebb munkás meg sem tudná 
űzetni egy Spen lakás bérét. Leg
feljebb csak akkor, ha béremelést 
kér, ami azután majd újra mer- 
inditja a drágasági folyamatot.

ORCZY GYULA
tanáosnok, a középitési ügyosztály 
vezetőjének nem voltak közlendői 
az uj munkaprogramról, ő célszer i- 
nek tartja hallgatásba burkolni 
azt a teljes késztiletlensóget, ainely- 
lyel a tanács a bizottságok munka
készségével Bzemben áll.

Bizonyára Orczy tanácsnok inten
cióinak ismeretében a titkárja ki
jelentette, hogy

a tanácsnoknak nincs épüí 
programja,

mert ha lenne, úgy mái- előterjesz
tette volna azt a középitési bizott
ság első ülésén, ügy látszik mégis 
osak igaza van Nagy István Wolff- 
párti városatyának, aki a bizottság 
első ülésén kijelentette, hogy Or- 
czynál jó kézben van a főváros köz
epi tésének sorsa.
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Vízum nélkül!
Németországgal megállapodást kö

tött, a szömszédállamokkal és Fran
ciaországgal komoly tárgyalásokat 
folytat a yi'zjBmkónyszer kölcsönös 
megszüntetéséről, nem Magyaror
szág. hanem — Ausztria. Mert a 
kormány felfogása szerint nekünk 
úgy látszik nincsen szükségünk 
arra, hogy szabadon közlekedhes
sünk Nagy-Magyarország elszakí
tott kétharmadrészével s korridorja 
legyünk Nyugat és Kelet személy- 
forgalmának. Nekünk nem kellenek 
külföldiek, akik leránduljanak Bu
dapestre és jó valutáért felvásárol
ják mezőgazdaságunk romlandó és 
a Duna fenekére szánt feleslegét. S 
a mi kereskedőink sem siethetnek 
külföldre áruink értékesítésére, 
amikor, sok milliós kárt okozhat 
minden órányi késedelem. Budapes
ten sorfalat áll a közönség a ro
mán, cseh és egyéb követségek előtt, 
hogy a nyári hónapok alatt gyó
gyulást kereshessen betegségére, 
vagy elutazhasson szülőfalujába. A 
yizumcsalás és a vizümszerzés kü
lön üzleti ág lett, megélhetési forrás, 
melynek csak a közönség vallja ká
rát Idegenek jönnének Becsből, Po
zsonyból Budapestre. Szórakozná
nak, talán üzletet is kötnének, min
denesetre pénzt költenének, de visz- 
szafordulnak a menet jegyirodából, 
amikor, meghallják, hogy a néhány 
kilométeres úthoz még vízumra is 
van szükségük. S Ausztria megálla
podásokat köt, tárgyal és egyezke
dik. eredményeket ér. el s belekap
csolódik ismét a termékenyítő világ
forgalomba, Magyarországon pedig 
ne mtörténik semmi, sőt a magyar 
kormány szinte merev elzárkózást 
tanúsít még a külföldi kezdeménye
zéssel szemben is.

Mert mellékes minden, amikor ar
ról van szó, hogy a magyar követ
ségeken és konzulátusokon egy-egy 
jólfésült ur továbbra is azzal szóra- 
kozhassék, hogy ez országba való 
beutazáshoz pecsét formájában meg
adja legfelsőbb beleegyezését. Kel
lemes szórakozás ez, csak drága egy 
kicsit, különösen a közönségnek. 
Milliárdokat fizetnek a külföldiek a 
magyar vízumokért, de ugyancsak 
milliárdokat izzad ki a külföldön 
utazó magyar közönség is. Még sok
kal drágább lesz azonban ez a szó
rakozás, ha Ausztriában megszűnik 
a vízumkényszer, s a külföldiek egé
szen elfogják kerülni Magyarorszá
got. amihez sajnos, nem is kell nagy 
kerülőt csinálnipk. Tessék tehát ha
bozás nélkül követni az osztrák pél
dát, s radikálisan véget vetni a ví
zumrendszer középkori intézményé
nek. Elvégre nem Írhatjuk ki végle
gesen Magyarörszág szűk határai
nak sorompóira: idegeneknek tilos 
a bemenet. S nem’ állfathatjuk ma
gunkat azzal, hogy Szobnál, vagy 
Hegyeshalomnál véget ér a világ. 
Vámot szed a körjnány minden sze
mernyi külföldi áru' után, de mi 
vámmentességet követelünk a köl
csönösség elvének alapján legalább 
az élő személyek számára. Mozgást 
akarunk s szabadságot: a legelemibb 
emberi jogokat. Utazni akarunk 
végre nyugodtan és békességben, 
utazni akarunk, mint a régi jó vi
lágban a magunk kedve és elhatáro
zása szerint, utazni akarunk — vi
zű nm nélkül.

Üzlet eladás vagy I 
vétel végett, úgyszintén I 
lakás ügyekben 
sürgősen keressék fel irodámat:

„FREUD“
: Budapest, Miksa uooa 18. Tel. J. 72-63

Vázsonyi Vilmos elmondja 
hogy miért bosszulták meg magukat 

Wolffék Friedrich Istvánon
Vázsonyi Vilmos nyilatkozata a bizottsági incidensről. 
Helyesli, hogy a blokk Friedrich Istvánt tagsághoz 

juttatta az építkezési bizottságban

Friedrich István új fővárosi pártot alapít
A főváros építési albizottságainak 

megválasztása alkalmával Friedrich 
J-Stván, a Keresztény Községi Pártnak 
ezidószerint még alelnöke, kíméletlenül 
éles szavakkal támadt Woffékra, mert 
őt, bár építési szakember, ezekbe a bi
zottságokba nem jelölték és csak úgy 
jutott tagsághoz, hogy a demokratikus 
blokk taglétszámában juttattak neki 
helyet azok, akik ellen a választások 
idején erősen agitált. Friedrich István, 
a mérnök, tehát a demokratikus blokk 
lojalitásának köszönheti, hogy exponált 
jobboldali politikus létére tagságot ka
pott az építkezési bizottságban. Fried
rich István azután az incdensről adott 
egyik nyilatkozatában megköszönte a 
blokk szívességét.

A demokratikus blokk tagjai között 
egyesek helytelenítették Friedrich Ist
vánnak az építkezési bizottságba a 
blokk jelölése alapján történt beválasz
tását és azzal a híreszteléssel próbáltak 
ellene hangulatot kelteni, hogy Fried
rich jelölését és megválasztását Vázso
nyi Vilmos helyteleníti. Ez a beállítás 
nem felel meg a valóságnak.

VÁZSONYI VILMOS
ugyanis, aki hétfőu négy-öt heti 
tartózkodásra Ostendébe utazik, 
ahol krónikus gégehurutjára keres 
gyógyulást, elutazása előtt a követ
kezőket mondotta a Hétfői Napló 
munkatársának:

— Igaz ugyan, hogy a bizott
sági választás előtt Friedrich Ist
vánnak az építkezési albizottsá
gokba a demokratikus blokk ál
tali jelöléséről nem volt szó és 
így erről előzetes tudomásom nem 
volt, mindazonáltal utólag, ami
élőn a blokk tagjai között történt 
jelöltetéséről és megválasztásáról 
értesültem,

helyeseltem, hogy Friedrich 
István, aki mérnök és igy az

Esküit Lajos
a börtönből feljelentéseket tett 

több közismert személyiség ellen
Szenzációs fordulat várható az EskiM-Ugy 

augusztus 19-i tárgyalásán

Weisz Ödön elmondja, miért ragaszkodik 
Eskütt Lajos védelméhez

szái mögött.Augusztus 19-én a budapesti tör
vényszék Törefcy-tanácsa újból meg
kezdi az Esküdt-por, tárgyalását. A 
Tábla elrendelte, hogy vizsgálják 
át a hírhedt fáskosár, tartalmát, 
amibe a törvényszéki főtárgyalás 
alkalmával nem bocsátkozott bele a 
bíróság.

Amikor Esküdt védőjének. Weisz 
Ödön dr.-nak a fia lement Esküdt
hoz a fogházba, hogy megbeszélje 
vele a tendőkot az augusztusi főtár
gyaláson, Esküdt Lajos vagy. bot
rányt csinált s azt kiabálta, hogy 
elveszi az ügyét Weisz Ödöntől.

A törvényszéki folyosón találkoz
tunk Weisz Ödönnel, a kitűnő bün
tetőjogásszal, az egész világ,3/unzii 
bácsijával", aki ezeknek a folyosók
nak olyan ismert és régi figurája, 
mint vplt valaha az öreg ‘odma 
nismlfy. Jilsxss w telted

építkezési ügyekben' szakem
ber, a mai viszonyok között 
legfontosabb bizottságban he

lyet kapott.
— A blokk azzal, hogy Fried

rich Istvánnak helyet juttatott, 
ismét azt dokumentálta, hogy a 
fővárosi bizottságban dolgozni 
akar és nem politizálni.

— Egyébként a Keresztény Köz
ségi Párt azért helyezkedett 
szembe Friedrich Istvánnal, mert

Friedrich a Károly körút 15. 
számú ház ügyében a demokra

tikus blokk álláspontját val 
lotta és úgy a középitési, mint 
a pénzügyi bizottságban a 

blokkot támogatta.

Innen magyarázható, hogy a Ke
resztény Községi Párt böszűból 
nem jelölte őt egyik építkezési al
bizottságban sem.
Ezzel az üggyel kapcsolatban be

avatott körökben bizonyosra ve
szik, hogy

Friedrich István kilenc hívével 
kilép a Keresztény Községi 

Pártból,

amelynek alelnöke. A bizottsági in
cidens ugyanis annyira éles lefo
lyású vplt, hogy Friedrich István
nak, aki túlságosan és Wolffék ré
széről megbocsáthatatlanul őszinte 
kijelentésekre ragadtatta magát, le 
kell vonnia o konzekvenciákat. 
Friedrich István és párthívei Fő
városi Keresztény Nemzeti Párt cí
men újraalakulnak és mint külön 
párt, kizárólag gazdasági és scociá- 
lis természetű működést óhajtanak 
kifejteni.

—- Hogy lehetett ezt a sértő visel
kedést eltűrni Esküdttől? — táma
dunk Weisz Ödönre.

— Az újságok megint össze-vissza Ír
tak mindent — védekezik mosolyogva. 
— Szó sem. volt arról, hogy Esküdt el
akarta venni az ügyét tőlem. Az egész 
látogatószobai incidens abból keletke
zett, hogy Esküdt kérte a fiamtól, a fő
tárgyalási jegyzőkönyvek nálam levő 
másolatait. Már pedig ezekre közvetle
nül az uj főtárgyalás előtt magamnak 
is szükségem van. Esküdt, ami a hosszú 
fogság után természetes, ideges. Köve
telőzni kezdett, kicsit hangos is volt — 
ez volt az egész...

— És mért nem hagyja ott az egé
szet? — kérdezzük. — Olyan aokat 
keres rajta?

— Egy fillért sem keresek rajta — 
feleli. — Visszautasítottam minden fil
lért amit kínáltak. Misszió t>»!
SaóAhsaa al aáft 

tartja olyan fontosnak Esküdt vó. 
delniét
I ,®zíve®cn beszél, tűzzel, mint egy 
lelkes fiatal jogász. Peddig már túl 
van a hatvanon.

— Meg vagyok róla győződve — ma. 
fTfj23?. .h6vV01 ~' hofry Esküdt igazat 
mond. Nekem közömbös, hogy müven 
ember az, akit védek, hogy mások mi. 
lyen etikai értéket tulajdonítanak neki, 
becsűlotos embernek, szimpatikus em- 
vz^ ,.'arttók-6' ~ nekem a
X1m.Z “ tünt°S’ h°By

ís en “CT érzem, hogy akármilyen 
ember legye a is Esküdt Lajos, 6 ez 

tál a közérdekért harcol.
— Védekezése, hogy nemcsak d 

panamazott, hanem más magasál. 
lasu személyek is, nem igen moz
díthatja elő a köz érdekét, - véljük, 
iek nem 18 min'ionben ér.

‘ v^d™CBm“él - mondja. — 
vannak is néha viták köztünk 

á it yh«k 8z!'.tan ® 8aiM ''torzítva, 
állít be, mintha Esküdt nem volna vZ 
uo^y"1^ eCd’e- 8Cak '=r"‘é»zotesj

az elkeseredett és különben is tem
peramentumos fiatalember gyakran 
elragadtatja magát s olyan terüle
tekre is elkalandozik, amelyek lm 
az ö ügyének, sem a köz érdekének 

célját nem szolgálják.
Én egész testemmel útjában állok an- 
nak, hogy olyan kérdések vetődjenek 
fel amelyek védencemnek nem használ, 
nak, a nemzet érdekeinek pedig ártal
mára vannak. De a sárga földig leások, 
ha ügyfelem és a köz érdekéről, -74 
igazság diadaláról van szó.

— És a közügy? — kérdezzük.
— A közügy — feleli Weisz Ödön dr, 
’ közügy az, hogy az igazság kidet 

ruljőn. Ha kulisszákmögötti rejtett dol
gok kerülnek is a napvilágra, a köz elei 
érdeke az igazság.

Addig, amíg csak halvány gyanú 
is élhet a lelkekben, hogy ezekben 
a kiviteli engedélyek körüli pana
mákba^ nem Esküdt Lajos az egye
düli bűnös, sőt talán nem is ő a fŐ- 
bünös, ez sötétebb árnyékot vet a 
magyar közéletre, mint a tiszta 
igazság, bármilyen keserű legyen is.
— És van-c erre kilátás?
Az ügyvéd szeme diadalmasan fel

csillant.
— A Tábla elrendelte a bizonyítást! 

— mondja büszkén. — A fáskosár ősszel 
aktáit átvizsgálják.

— És ezek az akták?
„Mundi bácsi“ megint begombo- 

lódzik.
— Bármit vallanak is a tanuk, hó 

egyszer az akták „schwarz auf weiss* 
az ellenkezőt bizonyítják, akkor az ak
táknak lesz igazuk — mondja mégis.

— Talán akadnak ilyen akták, — 
teszi hozzá óvatosan.

S mielőtt elbúcsúzunk, még ezt 
mondja:

— Egy bizonyos, az Esküdt-ügy szc- 
zációi még nem értek véget.

A közel jövőben megint várható 
egy-két olyan fordulat az ügyben, 

amelyről sokat fognak írni az újságok 
adatait, átvizsgálják.

S hiába beszélgetne „Mündi bácsit 
még szívesen a dologról, az ügyvéd 
nem möndhat többet. Pedig beava
tott körökben készülő szenzációkról 
beszélnek, amelyek kirobbanás előtt 
állanak. Autentikus hírforrások ál
lítják, hogy

Esküdt Lajos a börtönből felje
lentéseket tett több közismert 

személy ellen, 
akiknek a kiviteli engedélyek ügyé
ben szerinte szerepük yolt.

A feljelentésekben a legsúlyosabb 
vádakat emeli az illetők ellen és ez
úton akarja alátámasztani azt a vé
dekezését, hogy nem ő egyedül, ha
nem

mások is elkövették azokat a cse
lekményeket, amelyekért 5 ül

dözésben részesül.
Esküdt feljelentései már az ügyész

ség előtt vannak és előreláthatólag 
érdekes fordulatot fognak adni en
nek a botrány-pernek. amely mán 
esztendők óta izgalomban tartja a 
kő vélemény!

.4. a

-ír
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Hét szerelmes unokatestvér 
élethalál' harca a házassásért
Lipótvárosi regény koholt betegséggel, öngyilkossági 
kísérlettel — és házassággal. Minden jó, ha a vége jó

A Ritz estékről ismert, feltűnő szép
légii leány, K. Mici, K. M. előkelő lipót
városi dúsgazdag kereskedő ób földbir
tokos leánya, beleszeretett egyik unoka- 
testvérébe, aki a numerus klausiis miatt 
most fejezte be külföldön az egyetemi 
tanulmányait « mint okleveles mérnök 
tért, vissza Magyarországba.

Három évvel ezelőtt utazott K. László 
műegyetemi hallgató Párizsba, akinek 
az édesatyja gazdag alföldi földbirto
kos. K. Lászlót, miut sok társát, még 
pesti egyetemi hallgató korában gumi 
botokkal megverték, s mórt nem vere
kedni, hanem tanulni akart, inkább ki
utazott külföldre, ahol diplomát szer
zett.

A két ifjú unokatestvér hosszú, négy
éves távoliét után egy családi összejö
vetelen találkoztak újból. Majd később 
Is mind gyakrabban találkoztak, amit 
azonban a család nőm jó szemmel né
zett, mórt K. Lászlónak egy chemnicl 
német gyáros már odaígérte a leányát, 
K. Midnek pedig egy jónevü, do fiatal
nak éppen nem mondható pesti ügyvéd 
udvarolt.

A sok gyoüttlét véglegesen megpe
csétel to a két szerelmes jövőjét, mert 
K. Mici ogy júniusi napon kereken 
megmondotta az anyjának, hogy csak 
Lacihoz megy feleségül.

— Nekem nem kell az a kopaszodó 
ügyvéd. Fiatal vagyok és ti sem vagy
tok szegények. Nekem nem pénz, hanem 
boldogság kell. Es. utoljára jelentem 
ki, hogy K. Lacihoz megyek feleségül, 
■ ha elleneznétek ezt a házasságot, in
kább meghalok, do ahhoz a kopaszodó 
úrhoz nem megyek.

K. László is ilyen értelemben infor
málta a saját családját, ami nagy meg
döbbenést keltett, mert a menyasszonyá
nak az apja a chomnici gyárosok kö
zött igen nagy tekintélynek^ örvend -s 
gyárában ötszáz, munkás dolgozik. A 
szülök, mikor a párizsi hirt hallották, 
hogy Laci lluk egy chomnici gyárba 
nősül, módfelett örvendtek, mert, mint 
mérnök, Magyarországon különben sem 
tudott volna jól elhelyezkedni, ' mig 
Ohemnicben megalapíthatta volna a 
szerencséjét

A fiatalok szülei tehát titokban össze
ültök és megbeszélést tartottak. A flu 
édesanyja váratlanul azt proponálta, 
hogy adott esotben, do a legnagyobb 
diszkréció mellett, közölni fogja a szép 
Miclvel, hogy fia soha nem veheti cl 
feleségül, mórt súlyos titkos betegsége 
lehetetlenné teszik, hogy megnősülhes
sen. a család érthotetlonül beleegye
zett ebbe a majdnem végzetes kimene
telű tervbe, csakhogy a két ifjú szerel
mest egymástól elhidegitae. A részlete
ket azután megbeszélték és egy szép 
napon K. Laci édesanyja felment K. 
Mici szüleinek lakására ég hangos 
siránkozás közben, a leány jelenlétében, 
közölte a családdal, hogy Laci fiuk 
súlyos beteg, gyógykezelése' közel 5 
évet vesz igénybe, tehát sző sem lehet 
arról, hogy megnősüljön.

A hatás teljes volt. K. Mici felsikol- 
tott és összeesett. Úgy élesztgették a 
szerencsétlen, megzavart lelkű leányt, 
akit az apja másnap hirtelon elutaz
tatott az egyik bécsi szanatóriumba. 
Ezt megelőzőleg azonban K. Lacinak 
írattak vele egy lemondó lovelot, amit 
azonban csak a leány elutazása utáu 
kézbesítettek a fiúnak.

A flaal mérnök, aki két nappal ezt 
megelőzőleg még együtt sétált a leány- 
nyal és a legszerotetteljesebb szavak
kal búcsúztak el egymástól, kocsiba 
ült és clhajtatott a leány szüleihez. A 
leány anyja volt csak odahaza, aki a 
megállaopdás szerint, hidegen fogadta a 
mérnököt. Ez azonban egyenesen a 
tárgyra tért és kérte az anyát, hogy 
hivassa ki a Miéit,

— Mici elutazott tegnap este. És kü
lönben is, no folytasd ezt a játékot, 
mert eljegyzés előtt állsz, maholnap vő
legény leszel s a kicsinek is nemsokára 
férjhez kell menni az ügyvédhez.

A mérnök erre ingerülten felelt és 
erélyes szavakkal követelte a leány cí
mét. Az anya azonban utolsó ütésként 
kijátszotta legsúlyosabb a lapot, mond
ván.

— Egy olyan betegségben szenvedő 1 
férfinak, mint te, soha nem lesz a fele- ‘ 
ségc. Kérlek hagyd cl ■azonnal a háta- J 
mai. ,

K. László sápadtan megingott, nem 
szólt egy szót sem hazarohant. Bezárkó
zott a szobájába, összepakolt és eluta
zott a Balatonra. Sikerült az egész eluta
zását titokba csinálni, úgyhogy a család 
semmit nem vett észre, csupán másnap 
látták a szülők, hogy Hűk elutazott s 
vele együtt eltűnt az édesanyjának a Ve
ronát pasztillákat tartalmazó tubusa is.

Az anya erre kétségbeesetten fel ro
hant a lány szüleihez, ahol a Mid édes
anyjától, aki a aógornője, most már ko
moly kétségbeeséssel követelte, hogy 
mondjon el őszintén mindent, ha a Laci 
fent járt nála, mert eltűnt hazulról.

— Mit tagadjam — felölte Mici anyja, 
megmondtam kereken, hogy egy beteg 
embernek nem adom a lányom, aki kü-

lönbcn Is mennyasezonya az ügyvédnek. 
Erre a kétséffbeesett család egy ma- 

ffánkutatá irodát keresett fel, de mielőtt 
még a nyomozást megkedték volna érte
sítést kaptak az egyik balatoni szanató
riumból, hogy K. László okleveles mér
nök ismeretlen méreggel megmérgezté 
magát, de most már túl van a veszélyen 
s leérik a családfőt, hogy azonnal utaz
zanak hozzá.

K. László édesatyja most már nem 
csak hogy azonnal leutazott a fiához, ha
nem a feleségével táviratoztatott a le
ánynak is, hogy azonnal jöjjön Buda
pestre, mert a László öngyilkos lett..

Az apa és a flu találkozásakor meg
rázó jelenetek játszódtak^le. Az apa zo
kogva beismerte, hogy az egész beteg
ségi hecc csak azért volt, hogy őket el- 
idegenitsék egymástól, de most már ő 
fogja szorgalmazni, hogy mielőbb férj 
és feleség legyenek.

Ez meg is történt A múlt héten tar
tották meg az esküvőjüket és utána K. 
László s a szép Miéi mint K. László fia
tal felesége utaztak le Velencébe nász
úira.

Andrássyuti Szinház a Kamara 
Színház előtt szinházujitási enge
dély nélkül játszott, amire most jöt- 
tok rá s a városházán most azt, 
mondják, hogy ez vagy a főváros 
mulasztása, vagy elnézése következ
tében történhetett. Ugyanis, ha a 
színház nevében a „szinház" szó fel 
van tüntetve, akkor csak színház
nyitási engedéllyel működhetik, 
amelyhez a szlnházvlzsgáló-bizott,- 
ság, a tűzoltóság hozzájárulásasziik- 
séges. Viszont a kabaréit hsak egy. 
szerű működési ongedélyt kúpnak, 
melyet a rendőrség és az elöljáróság 
ad ki.

Kíváncsian várjuk ezekiitán. hogy 
nz Andrássyuti Szinház játszási eii. 
gödölyét a most újjáalakult színház- 
vizsgáló-bizottság az esetleg jelent
kező bérlőknek ki fogja-e adni?

Abonyi Ernő.

® a rezén tanácsnok 
az ^ndrássy-úli színház játék

engedélyéről
Kizártnak tartja, hogy a helyiségben oataki szinházengedélyl 
kapjon — “R íKemzeli Szinház elmulasztotta a felebbezést 

üt
‘Fiz ‘Andrássy-úti színháznak játékengedélye 

nem oolt
Színházi köröket élénken foglal

koztatja a főváros határozata, 
amellyel z Andrássyuti Színház ját- 
szási engedélye meghosszabbítását 
megtagadta. A szezon vegén ugyanis 

, a színházvizsgáló bizottság Berczen 
i Gyula tanácsnokkal az élén, a rend- 
' őrséggel, a tűzoltósággal és más ha- 
; lóságokkal együtt végigjárta a szín

házakat, amelyek különböző szem
pontokból, elsősorban tűzbiztonsági 
szempontból vizsgálat alá tartoznak. 
Mindig akad a bizottságnak egy se
reg kifogásolni valója, igy most is 
tüzrendészeti szempontból kifogá
solták a Fővárosi Operettszinház be
rendezését, amelynek nézőterén az
előtt, orfeum korában, dohányozni 
is lehetett s követelték, hogy a II. 
emeletről egy uj yaslépcsőt építse
nek a földszintre. A többi színházak
nál is keresett és talált Berczen ta
nácsnok számos igazítani valót, 
egyik helyen a szivattyukészülék» 
másik helyen a vízvezeték-hálózat, 
harmadik helyen a kijáratok körül 
volt baj.

A színházak azonban már any- 
nyira nem veszik komolyan ezt 
a sok zaklatásszer ii kifogást, 
hogy végre sem hajtsák a szín- 
házvizsgáló-bizottság utasításai

nak legnagyobb részét.

A vizsgálatok során eljutott a bi
zottság az Andrássyuti Színházhoz 
is s mint a lapok már megírták, a 
bizottság tagjai a 17 esztendős szín
házi helyiséget egyszerre tűzveszé
lyesnek és egészségellenesnek talál
ták, mire gyorsan kimondották a 
halálos itéletü döntést, mely szerint 
a helyiségben színház többé nem 
játszhat. A statáriális döntésről ér
tesítették junius 24 én

a Nemzeti Színház igazgatósá
gát is, amelynek 15 napon belül 
joga lett volna felebbezni a ha
tározat ellen, azonban a Nemzeti 
Színház a mai napig sem feleb- 
bezte meg a színház halálos Íté

letét.

Közben szinészkörökl>cu, u bérlő- 
reflektánsok körében, de a nagykö
zönség körében is nagy a felhábo
rodás a főváros ellen, amiért egy 
virágzó színházi üzemet, máról-hql-

napra, el akar tüntetni, kivéve sok 
művész kezéből a 
akadályozva egy 
vállalat ügyeinek

A Hétfői Napló 
kereste

BARCZEN GYULA
tanácsnokot, az Andrássyjiti Szín
házra szóló játékengedély yisszavq- 
násának szerzőjét, aki ez ügyben 
ezeket mondotta:

— A szinházvizsgáló-bizottság ha
tározata értelmében vontuk vissza 
a szinház játékengedélyét, miután 
úgy tűzvédelmi, mint egészségügyi 
szempontból lehetetlennek tartottuk 
annak további fennállását Tűzvé
delmi szempontból azért nem lehet 
abban a helyiségben színház, mert 
ninesneek kijáratai,

az öltözők egyenesen a szín
padra nyílnak.

— Egészségügyi szempontból sem 
megfelelő a helyiség, mert lehetet
len, hogy egy pincében tartsanak 
színházi előadásokat. Ami azt az el
lenvetést Illeti, hogy ezen a helyen 
már hosszú évek óta működött ka
baré és színház, az nem döntheti 
meg a mi álláspontunkat, ha a múlt
ban valamit rosszul cselekedtünk, 
abból nem következik az, hogy most 
nem lehet azt jóvá tenni. Elég baj, 
hogy azelőtt működhetett itt szín
ház. A Kamara Színháznak csak 
nagy kapcitálásra é s a kultorális 
érdekekre való tekintettel csak ide
iglenesen adtunk játszási engedélyt. 
Ezt most visszavontuk, s erről érte
sítettük is a Nemzeti Színházat, 
amely nem is felebbezete meg a ha
tározatot, amely Így 'jogerős. A kö
zönség véleményével mi nem törő
dünk, a közhangulat bennünket nem 
befolyásolhat. Ha egy uj bérlő je
lentkezik a helyiségekre, természe
tesen kötelességből újra megvizs
gáljuk a színházat, de

nem valószínű, hogy a bizottság 
megváltoztassa előbbi határoza
tát s igy az Andrássyuti Szín
ház játszási engedélyének meg
vonása véglegesnek tekinthető, 

ott játszani többé nem lehet.
A városháza másik ügyosztályá

ban nyert Arteaüléaünk szerint az

kenyeret s meg- 
válságban levő 

rendezését, 
munkatársa fel-

Dr. Bntfer Artúr üdülőhelyei: 
Eggenberg bei Graz naponta 100,000 K 
Sflftlng bel Graz naponta... 1&O.OOOK 
Ezen árakban bonufoBlallatik: szoba, 
kiszolgálás, világítás, adók ós naponta 
ötszöri gazdag és kitűnő étkezés. Gyö
nyörű fokvés, kitűnő levegő. Uszoda a 
házában, napfiirdők, stb. Kívánatra 
mindenfajta gyógykezelés a tulajdonos 
főorvos vezetésű alatt Felvilágosítást 
nyújt (prospektus, vizűm, pénzátutalás, 

szobaelőjegyzés személyesen isBokor-Bankét hlrtfetölrodklo, Rudanest tv, VAcI ucca 29. sióm. Tele,ón 119-94
Kedvezmény lapunk olvasóinak
Ha élethű, művészi fényképet akar, 
keresse fel három évtized óta fennálló’ 

s országosan előnyösen ismert

DISKAY
fénykópmester műtermét Budapesten, 
Rákóczi-ut74. (Ugyanott vau a régi Mona 
Lisa mütorem Is.) A legmérsékeltebb 
árakért művészi fényképet kap. Fiók: 

Budán, IIJ, Zsigmond ucca 86.
Mona Lisa műterem

Szelvény 1302.
Ezen szelvény felmutatója a napi árból 25 
százalék engedményt kap Dlakay fénykép

mesternél Budapesten Rákóczi ut 74. 
Fiók: Budán 111. Zsigmond ucca 36. 

Mona Lisa műterem.

Legseebb Legjobb Legolcsóbb

PflP™ PAP, A. PAP, „
Kárpitosáru, vas*, 
és rézbutorgyára

ágy- és 
asztalterítők, gyermekkocsik, nyugszékek, 
Jeányszoba-, előszoba- és kertibutorok, ernyők 
és sátrak minden kivitelben kaphatók 

gichnerjAnos 
BUDAPEST, VII., ERZSÉBET KÖRÚT 20. 
Nagy katalógust 4000 K ellenében postán küldök

Kézfertőtlenítésre nélkülözhetetlen a

N0I vAaatoncIpSk minden színben 100 
és fazonban ................   czer

TanlM-Tarnm-HAztcIpS vbrBs
gumitalppal, extra mlntiiée fehér, le- OS 
Sete, szürke és barna színekben ........

sarokkal ..............  —........................ IQOezer

Tennlnclpff közvetlen Mán- 132-155 ezer 
cheaterből érkezett ....................lűű "er

50 ezer•■■ncMl egyes párok

VAsBonclpffk 35-36 nagyságban 1OO ezer

Férfi t«nrtls>na«irAa ias ezer

Schöfer-cég,
Döbranlcl tér 4
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350 millió honordrium- 
n hontai 140 millió 

történetéért
Arlsohn berlini cég megvette 

Kerecseny főhadnagy kéziratát

Hosszú esztendők 'óta foglalkoz
tatja már a közvéleményt a „bank- 
gassei száznegyvenmillió" titokza
tos ügye, amelynek elszámolását és 
ismertetését a parlamentben is 
többször, követelték.

Nagy feltűnést keltett, mikor a 
nyilvánosság elé került annak a 
híjje, hogy Kerecseny János íiatal 
író, — aki mint tényleges főhad
nagy egyik vezetője volt a szovjet
követséget megszálló tiszti csapat
nak és részt vett a pénz lefoglalásá
ban — könyvet akar írni a bank- 
gassei száznegyvenmillió ügyéről. 
A könyv célja az volt, hogy telje
sen világos képet adjon arról, mi
ként történt a szövetségi épület el
foglalása és főleg pedig arról, hogy 
mi történt a lefoglalt száznegyven
millióval.

A könyv kiszedését már meg is 
engedték. ,'A magyar Dreyfus-pör. 
története" lett volna a címe. A ki
adó azonban váratlanul különböző 
kifogással, állt elő ós visszalépett a 
könyv kiadásától, amiért Kerecseny 
beperelte a vállalatot. Ugy látszott 
már, hogy a kizárólag hiteles ada
tok alapján megírt munka sohasem 
lát nyomdafestéket. Néhány nappal 
ezelőtt azonban; váratlan fordulat 
történt. Kerecseny János egy isme
rőse, Molnár Jenő theológiai tanár 
kiutazott Berlinbe és magával vitte 
„A magyar; D£eyfus-pör“ kéziratát. 
Két nappal ezelőtt pedig arról ér
tesítette Kerecseny Jánost, hogy a 
Dr. Arlsohn, az Eislébener-str.asse 
(8. szám alatt levő ismertnevü ber
lini kiadóvállalat tízezer, dollárért 
megvásárolta a m'ünka közlési jo
gát. A közel hárömnegyedmilliár.- 
dös honoráriumért azonban csak a 
németnyelvű közlési jogot váltja 
magához a vállalat és az angol 
nyelven való megjelenés jogára 
ajánlatot kér Kerecsenytői.

Érddekes, hogy míg Budapesten 
nem akadt kiadó a munka számára, 
addig Németországot és Amerikát 
annyira érdekli a magyar, DreyfuS- 
pör története, hogy háromnegyed
milliárdos honoráriumot fizetnek 
srte. így a magyar közönségnek né
met kiadó jóvoltából lesz csak mód
jában megismerni a sok port felvert 
jankgassei száznegyvenmillió ügyét

5, 10,16 és 20 ’-gos postacsomagokat 
vidékre bérmentve kilMünk I 
(kivéve rizs és cukor után)

BEUJEVUE^

JrMól Sovánka g’tatjí’a’zenét
Att||a ucca 53

Este lO-tSl bar
o o—**

Brilllánsokat,

Beismerő vallomást tett 
a Mátyás-téri trafikosné 

merénylőié
n vovottmultu rabló előre megfontoltan akarta 
megölni és kifosztani az öreg traflkosnét — X 

rendőrség letartóztatta
Csak néhány héttel ezelőtt jelent 

meg a trafikosok küldöttsége a fő
kapitány előtt és kérte, hogy a tra
fikosok ellen az utóbbi időkben el
követett sorozatos rablógyilkos tá
madások miatt, nagyobb gondot 
fordítsanak a főleg néptelen pocák
ba n levő dohány tőzsdék őrizetére.

A trafikosok kérésének indokolt
ságát bizonyítja a legújabb eset is.

Szombaton délután öt óra tájban 
a Mátyás tér 17. szám alatt levő tra
fikba, melynek Birinyi Sarolta 74 
éves úriasszony a tulajdonosa, be
állított egy magastormetü férfi és 
„Szimfónia** cigarettát kért. Birinyi 
Sarolta hátrafordult, hogy a ciga- 
rettás-dobo.zba nyúljon, mikor hir
telen egymásután két erős ütés érte 
oldalt a fejét.

A trafikosnőt elborította a vér, 
megtántorodott, azonban még volt 
annyi ereje, hogy kifutó*t az üccára 
és kiabálni kezdett:

— Segítség! Gyilkos!
Közben a támadó kifutott az üz

letből, de a járókelőknek sikerült el
fogni. Átadták a rendőröknek, akik 
a VIII. kerületi kapitányságra vit
ték.

A kapitányságon megállapítot
ták, hogy az illető Palin János 40 
éves reszelősegéd. Tagadta, hogy a 
íablógyilkossági kísérletet ő követte 
volna el. a szembesítésnél azonban 
Birinyi Sarolta felismerte benne tá
madóját.

A merénylőt a rendőrség letartóz
tatta és megindította ellene az eljá
rást.

A tettest brutalitásáról az egész 
környéken ismerték és kutatásaink 
eredményeképen rövidesen egy zül
lött, mindénre kész gonosztevő por
tréja alakult ki.

Ellátogattunk Pahn János Bér
kocsis ucca 31. szám alatti lakására, 
ahol albérletben lakott özvegy Palló 
Józsefnénál, aki a következőket 
mondotta Pahnról:

— Pahn a tavasszal költözött ide 
feleségével együtt. Pahn akkor őr
mesteri ruhában járt, később azon
ban felszólítást kapott, hogy a ru
hát szolgáltassa vissza, mivel a had
sereg kötelékéből kilépett. Pahn en- 
nek eleget is tett. Foglalkozása azon
ban nem volt, mert a nap nagyré
szét otthon töltötte, bár ő mindig 
azt állította, hogy dolgozik. Fele
sége is otthon ült állandóan, soha 
senkivel nem érintkezett és minden 
szóra yigyáztak, amit kiejtettek. 
Egyszer kérdeztem tőle, miért nem 
maradt a férje a katonaságnál, mire 
ő ingerülten azt válaszolta:

— Mert onnan1 is kidobták.
Egy szép napon aztán otthagyta* 

mert nem akart vele nyomorogni.
— Néhány nappal ezelőtt egy fia

:G"
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SENATOR 
az uj cigarettapapír és hüvely 

Minősége és kiállítása utolérhetetlen I 
Minden egyes papirkönyvecske és hüvelydoboz egy 

ingyen sorsjegy I 

:r!00 milliós:- 
”*7"- 30 millió értékben 

Hűibe 1925 december IS 

Gyűjtse a sorsjegyeket!

H
íw ■

talember kereste és egy borítékot is 
hagyott itt, amely ugyan le volt ra
gasztva, de én felbontottam. A levél
ben ez állt:

— „Ha meg akarja magát sok 
mindentől menteni, akkor, azonnal 
keressen fel"

— Szombaton este három férfi ke
reste, akik mosolyogva kérdezték, 
hol van Pahn? Mikor megmondtam 
nekik, hogy rablógyilkosságot kö
vetett el, megdöbbenve eltávoztak.

Felkerestük ezután Német Dezső 
lakatost, aki a Német ucca 16 számú 
házban házmester és gyerekkori ba
rátja Pahnnak. Német a következő 
két adta elő:

— Pahn munkakerülő, dológfalan 
fráter yolt. mindig sejtettem, hogy 
valami ilyesmivel fejezi be pálya
futását. Néhány héttel ezelőtt azt 
mondta, hogy társulni akar velem 
reszelőmunkák elvégzésére, össze is 
gyűjtöttem nagy anyagot, azonban 
ő huzta-halasztotta a dolgot és nem 
fogott hozzá. Ehelyett mindenkitől 
pénzt csalt ki, amit aztán elkártyá
zott.

Ismét összehívják a 55-as 
bizottságot

Temesváry Imre nyilatkozata a tisztviselői státus, 
rendezésről — Ji létszámmegállapító bizottságnak is 

le kell tárgyalnia a tisztviselő.kérdést

Szeptember elején közlik o részletes 
költségvetést

A tisztviselők augusztus közepén, kap
ják uiog azt a 15 százalékos emelést, 
amely már július elsejo óta jár, s a 
melyet a kormány, minthogy a tiszt
viselők utólag Icapjdk, előlegnek neve
zett el. A flzotésrondezési problémának 
megoldása az illetékes nyilatkozatok 
szerint azért késik, mert a kormány 
a flzetésrendezést összekapcsolta a 
státusrandezéssel. Megkérdeztük ezek
ről a kérdésekről

Temesváry Imre 
nemzetgyűlési képviselőt, a kormány 
pénzügyi előadóját, aki a következőket 
mondotta a Hétfői Napló munkatár
sának :

— A státusrendezésre vonatkozó 
munkálatok négy héten belül befeje
ződnek.
Az egyes minisztériumok státns- 
rendezésl javaslatai, amelyeket az 
ügyosztályvezetőkből alakított tárca
bizottságok terjesztenek a pénzügy

miniszter elé, már elkészültek.

A merénylő rendszerint a népszin- 
házuccai Winstar-féle kocsmát láto
gatta. A kocsmatulajdonos, akinél 
Pahn után érdeklődtünk, haragosan 
emlékezik meg róla:

— Pahnt nagyon jól ismerem, so
kat járt idő, azonban brutális visel
kedéséért mindenki félt tőle. Szom
bat délután fél 5 óra tájban itt járt, 
megivott egy fröccsöt és azt mondta 
mindjárt visszajön és kifizeti, sőt a 
többieknek is fizet egyet.

A rendőrség vasárnap folytatta 
Pahn kihallgatását, aki végül meg
tört és

beismerte, hogy ő követte el a 
rablógyilkos merényletet.

Vallomásában előadta, hogy már, 
régóta megfigyelte a trafikot és hosz- 
szabb idő óta készült a merényletre, 
mert igy aka^t pénzhez jutni. Kije
lentette, hogy

le akarta ütni az öreg trafikos- 
nét és azután ki akarta rabolni 

az egész üzletet
Tettének végrehajtásában csak az 

akadályozta meg, hogy a trafikos- 
nőnek sikerült az uccára menekülni' 
és kiabálni kezdett, mire összecső
dült az ucca népe.

A rendőrség megállapította, hogy 
Pahn rovott múltú, többször volt be
törésért és rablásért büntetve. A 
nyomozást most már oly irányban 
is kiterjesztette, vájjon nem terhelik 
a merénylőt más bűncselekmények 
is, amelyeket eddig még nem derí
tettek fel.

— A pénzügyminisztériumban a ja
vaslatokat áttanulmányozzák, majd a 
végleges és összositott státus rendezési 
tervezetet, az úgynevezett státusien- 
dező vegyes bizottság elé terjesztik 
véleményezésre. A státusrendező bi
zottság már a jövő héten ülést tart 
és állást foglal ebben az ügyben. A 
bizottság észrevételeinek feldolgo
zása után megszövegezik a státus- és 
a flzetésrendező rendelettervezetet, a 
mely a 33-as bizottság dó kerül újabb 
megfontolás céljából. A 33-as bizott
ság összehívására előreláthatóan au
gusztus közepén kerül a sor. Csak a 
33-as bizottság véleményének meg-' 
hallgatása után lesz a fizetés- éd 
státusrondezés megoldottnak tekint
hető, ami, véleményem szerint, au- 
gusztus végére várható.

— Ha az erre vonatkozó munkálan 
tok befejeződnek, beillesztik a tiszt- 
viselőflzetések tételét a részletes költ
ségvetésbe, amely egyébként teljesen 
elkészült.

A részletes költségvetés ezek szerint 
szeptember elején kerül csak nyilvános
ságra.

I. Általános nagy vísúr

(Szabadka) 1925 augussl.21—31
Ő0°/o-os utazási és fuvarkedvezmtny. 
20 dináros vizűm a vásárigazolvány 

ellenében. Áruminták vámmentes kezelése
Magyarországi vezérképvlselö:

Szarb-horvít-szlorén klr. kemksd. Mptliilit
Budapest, IV., Petőfi Sándor u. 6. főemelet Telefónszámok: 16 -13 és 1'39-35. —■ Ugyanitt az

V. ljubljanai (laibaohi) árum intavásár 
(1925 augusztus 29-szeptember 8) képviselete r«ss«teW» h—on«ó ksctvssmányok I
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„Csák egy kis zongorám volna“ — 
mondja Kacsák Magda, aki meg 

akart válni az élettől
Kacsóh Pongrác unokák uga a kórházi ágyon 

elsírja tragédiáját
A. Pajor-szanatórium egyik harmadik

emeleti szobájában halálsápadt arccal, 
lecsukott szemekkel, mozdulatlanul tek
erik a jövő egyik legnagyobb Ígérete: 
Kacsok Magda, néhai Kacsok Pongrác 
unokahugo. A fiatal művésznő, aki taná
rai szerint a Zeneművészeti Főiskola 
opcraszakának legtehetségesebb növen
déke, szombaton hajnalban rettenetes 
nyomora feletti elkeseredettségében ve- 
ron állal megmérgezte magát.

Az ágya mellett ott ül egy zokogó, idő
sebb nő: Schmidt Józaefné, az édes
anyja, aki a következőkép mondja el 
kát vár iájuk történetét:

— A háború befejezte után Nagyvá
radról jöttünk fel Pestre. Kis vagyonún
kat, melynek kamataiból éldegéltünk, 
hadikölcsönbe fektettük ós nekem meg
élhetés után kellett néznem. Boldogult 
bátyám, Kacsok Pongrác, összekötteté
sei réven bejutottam a városhoz, a kis. 
Magda leányom énekleckéket adott és 
Így szép szerényen eléldegéltünk.

— A kommün után a leányom férjhez 
ment, azonban házaeélete nem volt bol
dog. Férje, aki tüzérfőhadnagy volt egy 
szép napon kijelentette:

— Te nagyon szegény vagy! és három 
hónapi házasfélét után otthagyta. Ezután 
egymásután szakadtak ránk a csapások. 
A kommün után B-listára tettek.

Bárczy-lcreatura vagyok — mondot
ták és kidobtak a várostól,

sőt egyik kollégám még azt is kijelen
tette:

— Ha Kacsák Pongrác élne és a vá-. 
rosnál lenne, most ő is repülne. És elkö
vették azt az igaztalanságot is, hogy a 
törvény rendelkezései ellenére, mely ki
mondta, hogy ugyanabból a családból 
egynA több nem tehető B-listára, ha 
más megélhetése nincs, Magda leányo
mat, aki

'•■ö népiskolai énektanárnő volt, szin
tén kidobták.

Tehát mindketten egy fMér kereset nél
kül az uccára kerültünk. És hiába sza
ladtam minden fórumhoz, a válasz 
ugyanaz volt: Bárcey-kreatura. Kér
vényt adtam be Sipkához, de választ 
sem kaptam.

— Ekkor jött közbe szegény Gráci 
(Kacsóh Pongrác) betegsége. 1922 decem
berében bevitték a Szent István-kórház
ba, mindnyájunk szerencsétlenségére vá
ratlanul előbukkant. Kacsoli elvált fele
sége: Hagy Róza. Ez a nő a kis János
kát háromhónapos korában otthagyta 
és a törvényszéki tárgyaláson azt 
mondta:

— Pfuj, nekem nem kell a Kacsóh 
név, — mire a biró megjegyezte:

— Vigyázzon asszonyom, mert Kacsóh 
csak egy van.

— Nagy Róza, bátyám betegségének 
hírére magához vette a gyereket, halála 
óta újból használja a Kacsóh nevet és át
vette az úrnő szerepet a lakásban. Hogy 
kis.Jánoskával mivan, nem tudjuk.mert 
minket nem engednek hozzá és ha Ocr- 
lócty Tamás műszaki tanácsos, gondnok
nál. érdeklődünk, mindig ilyen választ 
kapunk:

— Intézetben van, jól van, vidékre 
ment — és ml soha nem látjuk.

— Nagyon fáj ez nekem, mert tudom, 
hogy nem kap megfelelő zenei nevelést, 
pedig szegény Gráci, hogy lelkomre kö
tötte ezt

— Mi a legnagyobb nyomorban él
tünk. Háromszobás lakásunkból kettőt 
kiadtunk albérletbe. És oda jutottunk, 
hogy

el kellett adni a zongoránkat.
azt a zongorát, melyen bátyám a .dá
nos vitézt" komponálta és helyette egy 
kis hannóniumot béreltünk. A zongorát 
Beöthy László vásárolta meg azzal, 
hogy ha szükségünk lesz rá, rendelke
zésünkre bocsátja. Azonban —■ sajnos — 

hiába kérjük vissza, Beöthy nem 
adja,

szt mondja, hogy az Unióé.
Most halk hangon közbeesői 

Magda:

— A zongora ott áll az Unió csarnoká
ban, rajta egy ezüst tábla és ha nekem 
egy szerepet kell megtanulnom, akkor 
idegenekhez rohanok, mert már ott tar
tunk, hogy nincs 300.006 koronánk, 
amennyibe egy harmónium havi bérlete 
kerül, ügy érzem magamat, mint egy 
festő ecset nélkül, mint a katona puska 
nélküL Istenem — zokogja — csak egy 
ilyen pici kis zongorám lenne...

Most újból az édesanyja veszi át a 
szót.

— Rettenetes nyomorunk enyhítésére 
Vass miniszter úrhoz kérvényt adtunk 
be, melyben segélyt kértünk. Ki is jött 
egy ur. aki 8 millió segély megadását

Öngyilkos, aki ismételten 
a Népszínház uccában fel
akasztotta magát egy fára 

Feleség után a halálba
Ma délután 6 óra tájban a Nép- 

szinház-uccai járókelők észrevették, 
hogy a Népszínház ucca és Tisza 
Kálmán tér sarkán az utat szegé
lyező fák egyikére egy munkás 
mászik fel. Mikor felért a tetejébe, 
szöget ütött a fába, majd a zsebé
ből osomgott húzott elő, amit ki
bontott és a nézők legnagyobb ré
mületére hosszú ruhaszárító kötelet 
vett ki belőle. A kötél egyik végét 
a szegre kötötte,

a másikat a nyaka köré csavarta.
A jelenetet hatalmas tömeg nézte 
végig és kiabáltak a munkásnak, 
hogy mászon le a fáról, ő azonban 
nem is hederitett rájuk, hanem a 
legnagyobb lelki nyugalommal 
folytatta a megkezdett műveletet. 
Még egyszer megtapogatta nyakán 
a kötelet, hogy elég jól van-e meg
erősítve,

aztán leugrott az ágról.
A kötél megfeszült és a munkás 
felakasztva lógott a szögön. Ekkor 

Mikor az „Akarat*  igazgatója 
a lgjobb akarattal sem tud fizetni 

Botrány a hivatalban a kifizetetlen szabószámla 
miatt

— Nincs pénzem, mondta az igaz-

gató cseudesen. — Jöjjön elsején, ami
kor a fizetésemet kapom.

— De nem addig van az! — kezdett 
kiabálni a szabó indulatosan. — Én nem 
szaladgálok a pénzem után!

A hivatalnokok kezdtek figyelmessé 
lenni s az igazgató is kénytelen volt 
felemelni a hangját.

— így nem szokás beszélni egy köz-

< TÁVIRAT
A DIVATCSARNOK VASÁRLÓKÖZÖNSÉGÉEEZ.

Forgalmiadót kormányrendelet augusztus 
1-től 2%-ra leszállította. Súlyt he
lyezvén vevőink érdekeire, amugyis ked
vezményes árainkhoz ezentúl forgalmi
adét nem számítunk

Kellemetlen incidens játszódott le oz 
év március 7-án egy „Akarat" fogyasz
tási szövetkezet igazgatói szobájában. A 
szövetkezet igazgatójánál, szatmári Mes
ter Károlynál megjolent a szabója, Her- 
ger Lajos, és az igazgató gyermekei szá
mára készített ruhák után járó részletet 
követelte.

javasolté. Lengyel Zsolt államtitkár 
maga vitte be a kérvényt Vasshot, ő 
azonban

visszautasította és csak egy kis ba
kancscipőt utált ki Magda fia ré

szére.
— Az utóbbi napokban aztán — szól 

közbe Kacsóh Magda —, annyi minden 
csapás gyűlt össze, amit már nem bírtak 
elviselni az idegeim. Pénzünk nem volt, 
csak annyit kerestem, amit Margitszige
ten való éneklésemért kaptam. Közben 
megtudtam, hogy volt uram el akarja 
venni tőlem a gyereket. Eddig nem tö
rődött veio, most egyszerre félti. És köz
bejött az, hogy 24 éves vagyok, de en
gem is legyőz az a régi tragédia, hogy 
.szegény leány nem lehet gazdag fiúé. De 
mindenekfelett az keserít él, hogy nincs 
zongorám és ha erre gondolok, akkor 
nem bírok az idegeimmel.

Beszéltünk Kacsóh Magda kezelőorvo
sával, aki azt mondja, hogy bár a mű
vésznő állapota- súlyos, azért remélhető
leg rövidesen elhagyhatja a szanatóriu
mot

Hajdú Endre.

a tömegből egy férfi ugrót elő, aki 
zsebkésével elvágta a kötelet és a 
munkás ájultan zuhant a földre. 
Az előhívott mentők a Rókus kór
házba vitték, ahol mindjárt rend
őri bizottság szállt ki, amely meg
állapította, hogy az illető Steiger- 
wald János 28 éves napszámos és 
már

több. Ízben, kísérelt] meg ilyen, 
fantasztikus módon öngyilkos

ságot
Néhány héttel ezelőtt a Fecske 
ucca és a Népszínház ucca sarkán 
próbálkozott hasonló módon öngyil
kosságot elkövetni, de akkor is el
vágták a kötelet Egy héttel később 
a Salgótarjáni utón egy szén- 
osuzda palánkjára akasztotta fel 
magát de ekkor is megmentették 
és végül a mai öngyilkosságot kö
vette el. A makacs öngyilkos el
mondotta, hogy két hónappal ez
előtt meghalt a felesége és ezért 
unta meg az életét- 

tisztviselővel! Én nyugalmazott, királyi 
pénzügyi tanácsos vagyok!

Több se kellett a feingerült szabómes
ternek.

— Ismerem az ilyen urakat! — kia
bálta. — Dolgoztatnak, de nem fizetnek! 
Ismerem ezt a tisztviselőbandát! A köly- 
keit kiruháztatja, do fizetni nem akart,

— Ne csináljon itt botrányt, térjen 
magához, — tiltakozott az igazgató sá
padtam.

— Tolta volna a pofáját az üzletembe, 
akkor nem jövök ide! — duplázott rí 
Berger a sértésekre.

Óriási botrány keletkezett erre, csődü
let, rendőr, feljelentés. Most tárgyalta 
az ügyet a budapesti hűn tető járásbíró
ságon Csilléry járásbiró.

— Szegény köztisztviselő vagyok, a 
nyugdijamból élek, — panaszolta Mester 
Károly. — A kislánykáim kabátjaiból 
csináltattam egy ruhát a fiamnak Bor
dérnél. Egymillió négyszázezer koronába 
került, de persze nem tudtam ogyszerre 
kifizetni. De már csak az utolsó részlet 
volt hátra, kétszázötvenezer korona. Ez
zel elmaradtam egy kicsit s ezért csa- 
poft botrányt Berger.

A vádlott beismerte, hogy kiabált s a 
„tolta volna a pofáját az üzletembe" ki
fejezést használta, de tagadta, hogy a 
tisztviselői kart általában sértegette 
volna. Egyébként Mester is sértegette Itt 
s ez hozta indulatba.

A kihallgatott koronatanú, Pollák. 
Béla mészérosmester, Berger ellen val
lott. Mivel azonban több tanú nem je
lent meg, a bíróság a tárgyalást ebi# 
polta augusztus 26-ra.

SZÍNHÁZ és mozi
i . ......

* A nóta vége az ötvenedik előadás 
küszöbén ugyanazt a lázas érdeklődéit 
váltja ki, mintha bemutaója előtt állna. 
A minden jegy elkeltét jelző tábla
a kora délutáni órákban ott függ a-száto- 
húz kapuján s az előadás után kitóduló 
közönség a lelkesedés hangján dicsért a 
szenzációs Zerkovitz—Bús-Fekete operet
tet és A nóta vége ragyogó együttesét! 
Honthy Hannát, Kiss Ferencet., Vigtí 
Mancit ós Kabos Gyulát.

• A Terézkttrnti Színpad augusztus 
8-án szombaton este fél 9 órakor azóta*  
ból a legsikerültebb vígjátékokból öst- 
szeválogatott műsorral nyitja meg aN 
uj szezónt, amelyek a múlt szezónbau a 
legnagyobb sikert aratták,

♦ Kamarában Amundscn repülése aw 
északi sarkra, 5 felvonásban és Nyugati 
bestiák, alaskai dráma 6 felvonásban^ 
Előadások fél 5, negyed 7, 8, 10 órnkoA

Uránla-Mozgóképotthoi'
A botcsinálta konzul 

(Douglas Maclaen) 
India 6 felvonásbal. 
és 3 felv. burleszk

Előadások: 6, 8. 10 órakor.
* A szezón első magyar filmje: Aj 

cigány. E hét szerdájának délelőttjén 
volt az uj szezón első magyar filmjének^ 
A cigánynak a sajtóbemutatója a Ka
marában. A c'gúnyt, Szigligothi Ede 
örökbecsű népszínművét. Forgács An
tal filmgyára a „Glória" vitte a vászon
ra. A címszerepet Rózsahegyi Kálmán, 
a Nemzeti Színház nagynevű művésze 
.játssza ragyogóan, mig a többi szerep
lők: Vándory Gusztáv, Kürthy József, 
Sárossy Andor, Vendrey Endre, San’ 
von Blondel, Muzsnay Bella és Kom- 
póthy Gyula is tehetségük legjavát 
nyújtják a kitünően sikerült magyar 
filmen, melyet Forgács Antal maga ren
dezett nagy igyekezettel és sok hozzá
értéssel. A sajtóbemutatón, amelyen a 
hivatalos körök is szép számmal vol
tak képviselve, A cigány-t nagy tet
széssel fogadta a meghívott közönség, 
s igy az első magyar film kétségkívül! 
jelentős eseménye lesz az uj moziszo-
zónnak. (g. i.)

Hétfőn augusztus 3

Travail (A munka)

Zola Emil regénye

Kertmozi és Uránia Színház 
e heti fllmszenzáclója

ZSOLDOS maMnfolvom
Budapest VII, Dehftny uoca 84. Tjl. J- í!-*].  ElJJult 
középiskolai mapénvlzagíkra, érettaéplre vidékieket la

Szakorvosi
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REK
Izgalmas 

betörőhajsza
Újpesten

Hajnali veszekedés a barátnő | 
lakásán a kúlönágij díját követelő O&osaii tezü

szállásadóval

Újpesten na Áltállá uccu in. számú húz 
egyik földszinti ablakát betörte és igy 
mászott bo Metszicr Gyula 20 éves gép- 
Jakatossegéd. A lakásban talált holmit 
összeszedte és éppen ki akart játszani az 
ablakon, mikor megérkeztek a lakók, 
akik Meisterrc támadtak és el akarták 
•fogni. Meister konyhakést húzott elő 
és azzal védekezett. Sikerült is neki az 
udvaron át az uccár,a jutni. Itt azonban 
n lakók kiabálására összecsődült tömeg 
a rendőrökkel együtt utánairamodott.

Izgalmas hajsza kezdődött. Meister 
egyik uccából a másikba futott, palán- 
kokon ugrott át és igy akart egérutat 
'nyerni üldözői elől. A '.jndőrök nem 
mertek utána lőni, ...t féltek, hogy 
másban tesznek ká í.

Közéi egy óra hosszat tartott az iz
galmas hajsza, míg végül a rendőrök
nek sikerült elfogni a konyhakéssel ha
donászó betörőt. Meistert megbilincsel
ve az újpesti kapitányságra vitték, ahol 
letartóztatták.

— Razzia egy pártkörben. A Szek- 
fü ucca 5. szám alatt levő Nemzeti 
Demokrata Pártban ma hajnalban 
Bak és Leviczky detektivfelügyelők 
csoportja razziát tartott. A detek
tívek a játékosokat, akik mind kis
polgárok voltak, leigazoltatták és 
8 millió készpénzt, valamint több- 
millió zsetont lefoglaltak. A párt
kör igazgatósága, a játékosok, va
lamint a pinka bérlője ellen a 
rendőrség megindította az eljárást.

—Három gyermeket inegnéinltott. a 
villám, Zalaegerszegről jelenti?: Zala- | 
baksán a villám becsapott Kanizsai Pé
ter házába. A villám a ház j£FÍk falát 
kidöntötte, a szobában lévő bírom kis
gyermek az ijedtségtől megrémült.

— Éjszakai csendélet. Galbács 
Miklós pékségedét éjszaka a Dé
vényi úti sorompó előtt egy isme
retlen férfi megtámadta és dulako
dás közben késével lágyékon szúrta, 
aztán elmenekült. A súlyosan sérült 
Galbácsot a mentők a Rókus kór
házba vitték. A támadót a rendőr
ség keresi.

— Tapolca dohánygyárat akar. Zala
egerszegről írják: Tapolca képviselőtes
tülete elhatározta, hogy a, kormánytól 
dohánygyár fölállítását ken, mert Ta
polca környékén nagyobbarúnyu do
hánytermelési kísérletezés folyik és az 
eredményeket a debreceni gazdasági 
akadémia megfelelőek*:]ek  találta. Előbb 
dohánytermelő központot, majd dohány
gyárat akarnak fölállítani, amivel 
egyensúlyoznák a bortermelésben beál
lott pangást.

— Nyugdíjas vasutasok nagygyűlése. 
Vasárnap délelőtt a régi képviselőház
ban tartottak gyűlést a nyugdíjas va
sutasok, amelyen megjelentek Rupcrt 
Rezső, Szilágyi Lajos, Bródy Ernő és 
Esztergályos János. Szalui János elnöki 
megnyitója után Balog Béla terjesztette 
elő a határozati javaslatot, melyben is
mertetik a nyugdíjas vasutasok rettene
tes helyzetét és nagyobb segély kiuta
lását kérik. A nagygyűlés felkérte a je
lenlevő képviselőket, hogy ügyüket a 
Parlamentben tegyék szóvá.

Dollár-, angol font- és svájci frank
jelzálogkölcsönt 10 évi időtartamra évi 
11 százalékos kamat mellett folyósít tat 
budapesti bérházakra és mezőgazdaeágl 
nagybirtokokra Róth Bank Jelzálog- 
Osztálya Budapesten, VI., Vilmos csá- 
Híár ut 45. Alapitásl éle: 1906.

— Halálozás, özv. Freud Ignácné 
hatvanötéves korában, boldog házassá
gának harmincnegyedik évében e hó el
sején elhunyt. Tometéise e hó harmadi
kon félöt órakor lesz a Rákoskeresztúri 
izr. temetőből.
- Elütötte ab autó. Magyar János 

boltiszolgát a Hidegkúti utón egy 
száguldó autó elütötte. töl elvesző- 
lyes sérüléseivel a Rókus kórházba 
vitték.

Pikáns akták
Nem mindennapi botrány hősei áll

tuk a budapesti biintetőjárásbiróságon 
Jakab Ernő dr. járásbíró előtt. Az eset 
részletei a következők:

Kemény Henrik dr., egy orvos, aki 
már évek óta neon folytat praxist, nagy 
lakásának egyik szobáját állandóan 
ki szokta adni, hogy a drága lakbért 
kifizethesse. Utolsó*  lakója Harrach 
Ilonka kalapkészitőnő volt, akinek a 
számára a szép, tágas szobát Berda 
Albert nagykereskedő vetto ki 1924 feb
ruár 1-én. Berda, amikor kivetto a szo
bát, állítólag

bejelentette az orvos feleségének, 
hogy gyakran meg fogja látogatni 
barátnőjét s olykor ott is fog 

aludni nála.
Borda tényleg többször ott is aludt a 

lakásban. Koményné erro kijelentett© 
a lánynak, hogy férje rossz szemmel 
nézi ezt az egész dolgot, de ha már így 
vau. hát legalább fizessen 
valahányszor nála alszik, 
mennyit a szállodákban 
pótágyért fizetni

A legközelebbi alkalommal azután, 
mikor Berda éppen távozni akart, meg
jelent nála az asszony és követelt© a

a barátja, 
annyit, a 

szokás egy

— Tévedésből megmérgezte ma
gát. Tauber Árpádné 23 éves ház
tartásbeli nő Kun-uccai lakásán 
tévedésből nagyobb adag luminált 
vett be. Az előhívott mentők gyo
mormosást alkalmaztak és Tauber- 
nét a lakásán hagyták.

— Öngyilkosság az Akropolison. 
Mint Athénből jelentik, tegnap éjjel az 
ottani „Music Hall“ varietté fiatal mű- 

] vésznője hetveuméter magasságból leve
tette magát az Akropoliszról és holtan 
terült el a hegy lábánál.' A művésznő, 
aki kokainista volt, azért lett öngyilkos, 
mert szeretője elhagyta.

— öngyilkosságok. Harlmann 
Gyula 50 éves magánzó a tabáni te
metőben egy sírhauton morfiummal 
megmérgezte magát. — Kozs Gizella 
40 éves háztartásbeli alkalmazott 
Stefánia út 25. szám alatti szolgá
lati helyén, Oláh Katalin szeléd- 
lány Kisfuvaros ücoa 15. sz. alatti 
lakásán és Bak Frigyeené rendőri 
felügyelet alatt álló nő a régi lóver
seny téren lúgkőoldatot ittak. Mind
nyájukat a Rókus-kórházba vitték.

— Szt Lukácsftirdő hírneves szén
savas fürdői újból megnyíltak.

— Kettős kerékpárbaleset. Ma délután 
a Hidegkúti utón kerékpározott Krarn- 
nitza Józsof szerelősegéd, aki a kerék
pár nyergében maga elé ültette hatéves 
József nevű flát. Egy zökkenőnél a ke
rékpár felborult, Kramnitza és a kisfiú 
lezuhantak a földre. Az apának semmi 
baja som történt, a gyermek fejét azon
ban bezúzták az ut szélén heverő kövek. 
Súlyos sérüléssel a Rókus-kórházba 
szállították.

— Kiesett a vfllamosbóL Koller 
József 26 éves szerelő a Vágóhíd 
előtt, kiesett a robogó villamosból. 
A pótkocsi kerekei alá került, me
lyek a jobblábát levágták. Súlyos 
állapotban a Rókus kórházba 
vitték. ...

— A prágai Mozart-ház. Prágában 
tegnap meghalt a Betramka-vUlábau 
Slivenszky Matild asszony, a Mozart-ház 
tulajdonosa. Végrendelete értelmén™ 
a salzburgi Mozarteumra hag^ la Sli
venszky asszony a házát, ahol Mozart 
1787-ben a .Don Juan“-t komponálta. 
Slivenszky asszony híven őrizte a házat 
és a Mt szoba még ma la ugyanabban 
az állapotban van, melyben Mozart la
kott benne.

— Hatéves kislány holttestet fog
ták U a Dunából. Az Országház irá
nyában a Dunából a balászok^ egy 
6 éves kislány holttestét fogták ki.

előtt
férfi kijelentette, hogy 

fizet, mire parázs ve-

a bíróság 
szállásdijat. A 
egy fillért sem 
szekedés keletkezett. A zajra megjelent 
Kemény dr. is és megjegyezte:

— Kekem is volt barátnőm, de azt 
nem vettem annyira igénybe!

Ez a megjegyzés úgy feldühösítette 
Bordát, hogy arcul ütötte az orvost.

Erre vad verekedés és szitkozódna 
keletkezett, amelynek során Kemény 
dr. lakónőjét és barátját a leg

súlyosabb sértésekkel illette.
Közben bejött a házmester is a vereke
dés zajára, lefogta Bordát s ezalatt az 
orvosnak sikerült a tettlegessé get is 
viszonoznia.

Borda természetesen még aznap el
költözött barátnőjével s megtette a fel
jelentést a barátságtalan házigazdák 
ellen, durva becsületsértés cimén. Az 
orvos viszonyúdat emelt a tottlegesség 
s az ellene elhangzott sértfsck miatt. 
A biró végül is csak Kemény Henrik 
dr-t itélto el egymillió fő- és 200.000 ko
rona mellékbüntetésre, Bordát és ba
rátnőjét felmentette, azzal az indokolás
sal, hogy az orvos jogtalan magatar
tása volt az oka a sértéseknek. Az ösz- 
szes felek fellebbeztek.

— Felrobbant karbidlámpa. Szil
vást József péksegéd a Szigony 
ucca 19. számú házban levő lakásán 
karbidlámpát tisztított. Tisztogatás 
közben a lámpa felrobbant és a 
felcsapódó lángok Szilvásit súlyo
san megsebesítették. A mentők a 
Rókus kórházba vitték.

— Súlyos baleset munkaközben. Halmi 
Kálmán 68 éves munkást az újpesti du- 
napartou munkakörben egy homokszá- 
ritó-gép lánca elkapta és magával so
dorta. A szerencsétlen munkás egész 
testén borzalmas sérüléseket szenvedett. 
A Rókus-kórházba vitték.

— Forduljunk ni(iidennemii hitel- és 
financiális ügyben legnagyobb bizalom
mal hazánk békebeli legtekintélyesebb 
és legmegbízhatóbb bankeégéhez, a Róth 
Bankhoz, Budapesten, Vilmos császár ut 
45. Alapítási éve: 1996.

— Uj szőrmecég. Braun tizenöt 
éve fennálló közismert szőrme üzle
tébe a napokban táróként belépett 
ifj. Reichenberg Imre, aki szakma
ismereteit Berlinben és Párizsban 
sajátította el és szaktudásával, vala
mint ízléses, a legutóbbi divat sze
rint kreált m-unkája által a legrövi
debb idő alatt közismerté vált Bu
dapesten, A társak Braun és ifj. 
Reichenberg Imre cimén Dohány 
ucca 1/b szám alatt uj szftps- és 
szőrmeáru-üzletet nyitottak, ahol a 
szőrmeipar legszebb alkotásait tart
ják raktáron a vevőik részére

— Nyilatkozat. „Hogyan lesa egy 
sorsolási perből rágalmazási per**  
oím alatt megjelent cikkre vonatko
zólag Abbas Ali a következő helyre- 
igazító sórpk közlését kési: L .Va
lótlan, hogy éhezni és fázni hagyom 
gyermekeimet. 2. Valótlan, hogy fe
leségemtől azért váltam volna el, 
mert ráuntam. 8. Valótlan, hogy fe
leségemtől kurtán-fürcsán váltam 
volna el. 4. Valótlan, hogy úgy vi
selkedtem volna, mintha gyerme
keim és feleségem nem lettek volna. 
5. Valótlan, hogy feleségem és gyer
mekeim nyomorúságban élnének. 
Ezekkel ellentétben valóság az, hogy 
feleségemtől hazám törvényei sze
rint jogérvényeseü elváltam, tőlem 
telhetői eg a részükre fizetni kötele
zett tartási díjat fizetem és hogy ezt 
a tartási díjat volt feleségem mire 
fordítja, azt ellenőrizni nem áll mó
domban, as általam fizetett összegek 
azonban három gyermekem eltar-

Rendőri bizottság szállt ki, mely t^ára feltétlenül elegendők. Ew^- 
megállapitotta, hogy a holttest 3-4 kent Is gyerzneWmei nekem ítélték 

1Ü»a+ viahen 'meg es nekik velem kellene lakniuk.napj^^ehetví^en^

a legtöbb háziasszony, ha be
vásárlásnál a valódi „FrancK" 
Mvépótléhot követeli, Ök súlyt 

helyez
nek arra, 
hogy 
mindig a 
valódi, 
régen 
bevált 
..Franck“

kávépótlékof kapják! . . . mi
vel ez használatban a leg
előnyösebbnek bizonyult.

ügyeljen bevásárlásainál 
gyári védjegyünkre 
a „kávédarálóra**!

— Mcgrugták a futbalipalyán. 
Batik Tamás 19 éves asztalossegé- 
det. a Gyep uccai futbalipályán 
játék közben megrugták úgy, hogy 
jobb fel szár csonttörést szenvedett. 
Súlyos sérülésével a Rókus kór
házba vitték.

— Detektívek kabaréestje Budakeszin. 
A in. kir. detektivtestület nyugdijpótló 
egyesülete, szombaton esto az egyesület 
alapja javára sikerült estét rendezett. 
Az estén felléptek Hegyi Anna, az ért
hetetlen módon mellőzött kiváló énekes
nő, Abonyi Mariann©, az Operaház 
tagja, Szentlványi Kálmán és még töb
ben. A sikerült kabaré-műsort a jövő 
szombaton megismétlik. Simon Géza dr. 
államrendőrségi főtanácsos konferált — 
szellemesen, és ötletesen.

A lipcsei őszi vásár ezidén auguMtuS 
30-án veszi kezdetét és szeptember 54g 
tart. Ezen vásár, amely a világ összeg 
vásárai között a legrégibb, az odaqta- 
zóknak, amint lapunkban megjelent hir
detésben olvasható, óriási kedvezménye- 
ket nyújt.

Aki jól akar szórakozni, keresse fel 
a gyönyörű, olcsó ,,Bellevuet“.

— Az eredeti „nyalóka", xooiyríH 
egész Budapest beszél, csakis a ..T’tmdr*'-  
féle.

— A dr. Abrams-féle gyógykezelésre 
felhívjuk olvasóink figyelmét, VH„ 
Hungária körút 11/a, István út végén. 
Kezelés előjegyzések sorrendjében.

— Bárhol elzálogosított arany-, pla
tina-, briliáns-és ozüsttár" vált kiváltja 
és azokra mindenkor három-, illetve 
hathavi váltóhitelt folyósít a Róth Bank 
Váltó-Osztálya, Budapest. VI., Vilmos 
császár ut 45. Alapítási éve: 1906.

Szereti a
gyermekét? Akkor csak

Tímár nyalótói 
adjon neki. Angol gyümölcsízekből készül. Tápláló 
és üdítő. Különlegességi csokoládé nyalóka. 
Vándor Cukorkagyár Budapest, VII, Huszár u. 0

INGANYAG ÉS
HŐI RUHAKELME- 
KflbONbEGESSÉGÍK
A nagybani eladásból megmaradt eredeti 
angol selytmszerü poplinok, az 

leszállított árban 
kicsinyben (mig a készlet tart) árusiitatnak 

FALUS és FODOR-nál 
Budapest (Belv.), IV., Hajó u. 12 14. Tel.. 190-46

Berelvís Puztllli lauMi felíílífl etaMli>
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atlétika
Weller (JVtrK) 1OOO mé
teren rekordot javított 
a BBTE ifjúsági ver

senyen
Két atlétiai verseny volt vasárnap a 

fővárosban. Az egyiket az ESC ren
dezte a MÁV GSK Kőbányai úti pá
lyáján szeniorok részére, mig a BBTE 
ifjúsági versenyt rendezett a Széna téri 
pályáján. Az utóbbi kiemelkedő eso- 
ményo volt az, hogy Weller Frigyes, 
az MTK kitűnő ifjúsági távfutója 1000 
méteren uj ifjúsági rekordot állított fel.

Az ESC szén tor-versenye.
1500 méteres síkfutás. 1. Fonyó Már

ton (MTK) 4:13.8 mp. 2. Bokor bándor 
(MTK). 3. Szabadkai (FTC).

loo méteres síkfutás. 1. Néveri (FTC)
10.8 mp. 2. Nagy (FTC) 10.9 mp. 3. 
Gremsperger (MTE) 11.2 mp.

Diszkoszvetés. 1. Egri (MAC) 3930 cm.
2. Szűcs (MAC) 3610 cm.

Gerelyvetés. I. oszt: 1. Gyurkó (FTC) 
5376 cm. Junior: 1. Kurucz (RÁC) 
4603 cm.

500 méteres síkfutás. 1. Gerő Mór 
(KAOE) 1:6.03 mp. 2. Rózsa (MTE). 3. 
Ruzicska (KAOE).

5000 méteres síkfutás, Ötös csoport
verseny. Egyénileg: 1. Grosz (MTK) 
15:17.9 mp. 2. Belloni (MAC) 16:20 mp.
3. Kulcsár (MAC). Csoportversenyben:
I. MTK 25 pont. 2. MAC 30 pont. 3. 
ESC 71 pont.

A BBTE ifjúsági versenye.
lOo méteres síkfutás. 1. Németh (FTC)

II. 1 mp. 2. Niodermann (ESC) 11.2 mp. 
3. Varga (Hódmezővásárhely) 11.3 mp. 
- Gerely vetés, 1. Katona (BBTE) 4384 
cm. 2. Pfeiffer (KISOSz) 4333 cm. 3. So
mogyi (OTE) 4070 cm. — Helyből ma
gasugrás. 1. Politzer (FTC) 130 cm. 2. 
Németh (FTC) 125 cm. 3. Golhovits 
(FTC).

Magasugrás, előny verseny. 1. Gol- 
hovics (FTC) 10 cm. előny 170 cm. 2. 
Schnoldcr (MTK) 12 cm. előny 167 cm. 
előny 167 cm. 3. Brunner (FTC). — 110 
méeres II. osztályú gátfutás. 1. Németh 

, (MTK) 20.2 mp. 2. Varga (Hódmezővá
sárhely) 21.4 mp. 3. Polgárdy (MTK) I
21.8 mp. — 200 méteres junor síkfutás.
1. Csóry (BBTE) 24.9 mp. 2. Gerő (MTK) | 
25.1 mp. 3. Lumpéi (MTK) 25.6 mp. — i 
4X100 méteres staféta. 1. MAC 47.4 mp.
2. MTK 49 mp. — 3. FTC. - Helyből 
távolugrás. 1. Hajdú (BBTE) 280 cm. 2. 
Takács (FTC) 270 cm. — 3000 méteres 
síkfutás. 1. Sugár (MTK) 9:24.4 mp. 2. j

SPORT
Elvesztettük

a némeí-magyat*  
uszémévkőzést 

vízipo.tí-mévhözÉst megnyertük, 
stafétákat elvesztettük

A _ ____________
most már bekerül a magyar sporttörté
nelembe a magdeburgi Szcdán is.

A szombati félsiker után csaknem biz
tosra vettük azt, hogy vasárnap ja
vunkra billen a mérleg. A szombaton el
döntésre került 2 verseny közül a 4X200 
méteres gyorsuszóstafétában nem számí
tót tünk győzelemre, ezt el is veszítettük. 
Miután azonban a 4X50 méteres gyors- 
uszóstafétát fölényesen megnyertük, bi
zalommal tekintettünk a vasárnapi ver
seny szám ok elé.

Számításaink azonban nem váltak be. 
A vasárnap eldöntésre került

1X50 méteres vegyesstafétát, vala
mint a 4X100 méteres gyorsuszósta- 
fétát elveszítettük és csak a vízipó- 
lómérkőzést nyertük meg 4:2 arány

ban.
Táviratunk a következőkben számol be 

a vasárnapi magdeburgi német—magyar 
mérkőzésekről:

párizsi és stockholmi Mohács után

a

Vizit óló:
Ma gyár ország—Németország d:2 

Biró: Mcier (Hollandia).
Csapatösszeállítás: Magyarország:

Barta (III. kér. TVE)-Fazckas (FTC), 
Ivády (MAC)—Keserű II. (FTC)-Wenk 
(FTC), Keserű I., Homonnay.

Németország: Rademacher
Aiagdcburg)—Cordes (Hellas), 
(Wasserfreunde)—Biihre II. 
freunde)—Amaun, Bcnecke
Safft (Bremen).

4X100 méteres gyorsuszóstaféta.
1. Németország (Fröhlich, Weissmann, 

Rademacher, Heinrich) 4 p 19.4 mp.
2. Magyarország (Bárány, Gáborit, 

Szigritz, Bitskey Zoltán).
iX50 méteres vegyesstaféta.

Németország (Rademacher, Benc- 
Fröohlich, Heinrich) 2 p 17.1 mp. 
Magyarország (Jung. Homonnay 
Bartha, Bárány).

(2:0).

(Űella3 
Bühre I. 
(Wasser- 
(Hellas), I

megtartja előnyét és biztosan nyer « 
végen jövő Garabonciás diák lesz 
sodik, Meszelő harmadik. A két é. wi 
reávnl startoló Nápoly hosszakkal u‘ni 
só. A nap utolsó versenyében, a kétévo. 
sok nyeretlenek handieapjában rekord, 
mezőny, t,3enhil„c M ,ült a startho, 
a versenyt a legjobban fogadott lé 
Horkant nyerte. Haquette és Suti ellen 
vetS:”y réSZ1CtM “ Ki

I. 1. Paraszt (Joney pari) n gnnix (3). 3. Godatalng (1^P
Húsos. 2 h„ 4 h. 10:17, 15, 18. "■

II. 1. Fra Diavolo (Csaté 5)'. 2 Pari
sienne (1 és fél). 3. Benwzuri (1 fa ,. 
Fhed’4hFmiÓ:^7MOS,yae’ 

pSalUyŐ (3()Bin3d°PeU8 n(?rdU 

Páni. No mókázz, Lázitó. 2 h., rossz 
madik. 10 :19, 14, 17. ’ TOS®r nar-
mn' L?od,ro’(Glmpl 3 Garabaneiáí 
diák (10). 3. Meszelő (3). Fm. Nánolv 
Dncnl, Fllomela. 1 és fél h., 2 h ío

(Gutai 4>- 2- Raqnetta 
(5). 3. Suti (5). Fm: Tlszngyöngye, Suba, 
H. Pumperaike.1, Blamiertor, Saevignon, 
Bimbula, Kóbi, Mueuska, Csélcsap, Cyk.’ 
Ion, Sinbad, Erdökinese, Kékmadár. Ha.' 
diea), Eladóleány, Nénike. 1 és fél b 
fojh. 10 : 56, 21. 28. 23. 1

1. 
eke,

2. 
II,.

X A Grosszer Somnicr Preist. a teg
napi becsi versenyek főfutamát VorvUÁ 
(Szabó L. TI. 1 és fél) nyerte Lofoquel 
és Altér Drahrcr ellen. Több ló nem fu., 
tott. A versonyek szakadó esőben foly
tak le.

vifaar miíM a ssiúfofci
Balaton-bajnokságot 
nem tartották meg 

Bz uszodai vepsenyszdmokaí megtartották

XHitfOi Napló kiküldött tudósítójától

Hlna (ESC) 9:28 mp. 3.' Gábor (ÉSC) 
9:28.1 mp.

Rvduarrit. 1. Buzinkay (BBTE) 300 
om. 2. Golhovits (FTC). — 10(14 motoros 
sikfutús. 1. Weller (MTK) 2:10 mn. 
I/iusáni rekord! 2. Lampel (MTK) 2:49.2 
mp. 3. Vanosa (MTK).

1:36.8 mp. 2. Keserű József (FTC) 7 
hátrány. 3. Virányi Béla (MAFC).

G/jorsuszris, 100 méteres elönuverseno. 
1. Kindl József (MUE) 12 mp hátrány | 
1:20.6 mp. 2. Angelusz Béla (MUE) 9 
mp hátrány. 3. Holsler (MTEI.

Höloumenuszás, 100 méter, 11. oszt. 
1. Benczo Irén (MUE) 1:43.2 mp. 2 Bel- 1 
házy Margit (MUE 1:50 mp.

Junior vegyesstaféta. 1. FTC 4-29 6 
inp. 2. MTE. 3. MUE.

mp

Franca Srand Prix 1925 
július 2S győztes Senoist 

DÉLAGE 
autóval, másoElüc Wag
ner ugyancsak Oelageval

Vezérképviselet

REIMAN
V., Vörösmarty tér 3,

a

X Becsben nem tartották meg a 
mérkőzéseket. A inai sportmérkőzé
seket a rossz időjárás miatt nem le
hetett megtartani. A rendőrség 
saportünnepsége, amelynek kereté
ben Bécs és Prága rendőrsége is 
összemérte volna erejét, holnapra 
maradt.

X Bartos Gyula (UTE) nyerte a 
„Magyar Mester*  címet az 1925. 
évre. Az UTE motorstadionjában 
vasárnap lebonyolított motorver
seny eredményeként a „Magyar 
Mester'*  óimét az 1925. évre Bartos 
Gyula (UTE) nyerte, . __ .....
és Pirijyi Jenő (FTC) előtt.

X Az eső elmosta az országúti 
kerékpáros-bajnokságot. Az ország
úti kerékpárosbajnokság mára ter
vezett folytatólagos versenye a 
nagy esőzés miatt elmaradt.

Tóth István

CSOKOLÁDÉS
HASHAJTÓ

I

Az uszóversenyszozóijnak kétségenki- 
viil legérdekesebb eseménye minden év
ben « MUE siófoki uszóversenye.

A hatalmas uszógárdával rendelkező 
Magyar Úszó Egyesület minden évben 
különvonatot indít siófoki versonyérc. 
A különvonat, amely vasárnap reggel 
7 órakor indult a Délivasutról, zsúfolá
sig megtelt sportiközönséggel, ellenére 
annak, hogy már fa kora reggeli órák
ban fenyegető esőfelhők mutatkoztak az 
égboltozaton.

A délutáni órákban azután teljes erő
vel kitört a balatoni vihar, amely lehe
tetlenné tette a Balatonbajnokság szá
mainak lebonyolítását, amelyet a jövő 
hétre halasztottak.

Az uszodai számokat azonban sikerült 
a rossz időjárás dacára is lebonyolítani 
a Sióban levő uszodában.

Az eredmények a következők:
100 méteres gyorsuszás. Bardtosi Por

zsolt-emlékverseny. 1. Turnovszky End- 
ro (MAC) 1:18 mp. 2. Hóiba Tivadar 
(III. TVE) 1:7.8 mp. 3. Bőnk László (III. 
TVE) 1:09 mp.

Hátuszás, főverseny, 100 méter. 1. 
Bitskey Aladár (MESE) 1:20 mp. 2. 
Klauez József (MTK) 1:21 mp. 3. Avar 
Mihály (MAFO 1:28 mp.

Hölgy hátuszás. 1. Szőke Kató (MUE) 
1:43.6 mp. 2. Komáromi Bözsi (MUE).

Hölgyföverscny, I .osztályú. 1. Virág
Éva (III. TVE) 1:32.8 mp. 2. Sipos 
Manci (NSC) 1:33.8 mp. 3. Ullrich Ilus 
(MUE) 1:34 mp.

3X100 méteres vegyesstaféta. 1. III. 
kor. TVE (Hollós. Czelle, Hóiba) 4:7.8 
mp. 2. MTK (Steinor, Klausz, Serény) 
4:18.1 mp.

3X10 Ométeres hölgy staféta. 1. MUE
1:57 mp. 2. NSC 5:05.4 mp.

Gyermek mellúszás 50 méter. 1. Bo 
zsiderácz (MUE) ‘ 
\in (KISOSz).

Mellúszás, 100
’ Csorba László 
Uamuzsitrt Mátyás (MUE). 3. Konecsny! 
Vilmos (MTE).

Hátuszás, 100 méteres előnyverseny, i
1. Vékony Sándor (MUE) 2 mp hátrány I rül a második helyre, Bodros végig

LÓSPORT

32.4 mp. 2. K-kcsi Er-

méteres előny verseny. 
(MUE) 1:35.2 mp. 2.

Káposztásmegyepi 
versenyek

Vasárnap kezdődött az Urlovasok • 
Szövetkezete által rendezett kétnapos 
megyeri meeting első napja. A nap 
megnyitó versenye a Folbert Józsof em
lékverseny volt, a start után Rangos 
vezet, a második bolyén Paraszt feküdt, 
az egyenesben Paraszt az élre áll és 
könnyen nyer, a végén jövő Kontúr lösz 
második. Fra Diavolo biztosan nyerte a 
Marquis-gátversenyt Remazurl vezetett, 
az utolsóelőtti gátnál Fpa Diavolo olhuz 
mellette ós könnyen nyer a rosszul lo
vagolt Parisienne lesz második. Jenő 
végigvezetve nyerte a Manchon-aka- 
dúlyvcrsenyt. Pusztalegény lett máso
dik, amelyet lovasa Hutflesz, úgy mint 
az előbbi versenyben, ellovagolt. A nap 
főversenye a háromévesek génverseny 
handicapja volt, amelyben Meszelő 
(Csató), Nápoly (Patzák), Bodros 
(Gimpl), Dúcát (Pap), Fllomela (Hut- 
flcsz) és Garabonciás diák (Fotting) in
dultak. A ringben kizárólag Nápolyt 
fogadták, amely állítólag oly jó, mint 
Finálé, mig helyre Meszelőre voltak fo
gadások. A többi ló teljesen el volt ha
nyagolva. Start után Bodros vezetett 
erős iramban, Nápoly második, Meszelő 
a harmadik helyén feküdtek. Az egye
nesben Bodros elsőnek fordul be, itt 
Nápoly ogészeu visszaesik, Meszelő ke-

PERIi
ÁRUHÁZ RT
VII., Thököly út 9 és I., Krisztinatér 3

JFLeűdrozűs
tartama alatt augusztus 15-óig a 
raktáron lövő cikkeket minden

hirdetett úrnál olcsóbba n
árusítja u. m.

női ét férfi gyapjúszövetet 
crepe de chlne 
japán selyem 

Eponge, grenadin 
mosó marocaln 

mosó voal, vászon 
siffon, zeflr, asztalnemű 
női és férfi fehérnemű 

harisnya, keztyO 
és fürdőruhák
dús választókban

1,2,3 és 4 méteres

maradékok
minden elfogadható áron

Irtassa galuskáit Matteine-vállalafital "i1®
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Kereskedő ét Iparos Újság
AZ UJ KAMARA

X.

Biró Pál
A megérkezettek közé tartózott, 

még mielőtt elindult volna. Családi 
összeköttetés, jó hangzású név, kellő 
anyagi eszközök egyengették Biró 
Pálnak amugyls egyenes pályáját, 
mely konszoliddált politikai és gaz
dasági viszonyok közepette indult s 
melyet kényelmes Pullmauu-köcsin, 
expresez-tempóban utazott végig a 
Rimamurányi vezérigazgatója, szé
dítő gyorsasággal hagyva maga 
mögött az egyes állomásokat.

Életrajzi adataiból a nagy, de biz
tos karrierek sablonját lehetne 
összeállítani, ha érdodmes volna s 
ha sokan lennének olyanok*  akik 
megfelelő előfeltételekkel rendel
kezve könyvből tanulhatnák mieg 
az előrejutás művészetét. Nem vi
tatható azonban: Bíró Pál okosan 
tudott ülni Fortuna szekerén s kellő 
energiával, tudással és munkakedv
vel rendelkezett, hogy konzerválja 
mindazokat az erkölcsi és anyagi 
értékeket, melyeket a véletlen ked
vezése juttatott neki.

De vitatkozni lehetne arról, vaj jón 
az adott viszonyok között mindenki 
alkalmazta-e volna azt a módszert, 
mellyel Biró Pál mai kivételes po- 
zíoiójának nem is lényegét, hanem 
külső sallangjait szerezte meg. Vi
tatkozni lehetnie arról, hogy Biró 
Pálnak, a gyáripar egyik vezéré
nek s az öreg Chorin egyik prezurn- 
tív, örökösének, szüksége volt-e és 
vanbe arra, hogy a numerusa klau- 
ztfsos kormány lelkes támogatói 
közé tartozzék s az ózdi munkás
ságnak talán nem spontán szavaza
taival szerezze meg a nemzetgyű
lési mandátumot. Ezek szépség
hibák, de nem döntőek Biró Pál 
kvalitásainak megítélésénél. S ha 
szavát ritkán halljuk is a nemzet
gyűlésen, kétségtelen*  hogy befo
lyását a kormánynál gyakran si
kerrel érvényesítette a gyáripar ér
dekében a kulisszák mögött.

Káros yagy hasznos-e ez a befo
lyás a gazdasági élet egyetemére, 
azt kívülről nehéz és felesleges 
megbírálni. Bitó Pál sohasem fek
tetett súlyt arra, hogy magasabb 
szempontii és általános jellegű gaz
daságpolitikának legyen’ vezére b 
ambícióinak határait mindenki ön
kényesen szabhatja meg. A Kama
rába a GyOSz dedlegálta a számára 
fentartott helyek egyikére. S így 
itt is a gyáripar érdedkelt képvi- i 
*elné, ha erre szükség volna. A - 
GyOSz és Bíró Pé*  aWnban a Ka- 1 
itta nélkül is megtalálja a kor- f 

Hiányhoz vezető kerülő, de mégis t 
rövidebb utat.

' Amióta Sopron elveszítette Hinter- 
lantiját, állandó gazdasági válsággal 

’ küzd, melynek súlyát még fokozottabb 
■ mértékben érzi, mint az ország teriilö- 
j téliek egyéb részei.

A vasárnap délelőtt megnyillott ipari 
’ kiállítással Sopron városa igazolni 
, akarta, hogy még a változott körülmé

nyek között ia rendelkezik azokkal az 
eszközökkel, melyek létjogosultságot és 

' jövőt biztosítanak számára .A kiállítá
sán felvonult Moson-, Sopron-, Vas- és 
Zalavármcgye egész kereskedelme és 
ipara, a a kiállítási árucikkek számára 
két pavlllont építettek az 
kertben.

Az egyik pavillont teljesen 
mas fejlődésnek indult szövő 
berendezőipar foglalja le. I_____
különböző textiláruk, ruhaszövetek, ken
dők és takarók hirdetik itt a magyar 
ipar versenyképességét, melyek mellett 
Sopron legrégibb iparágának a gomb
ás fénuliszáruknak kiállítása foglal he
lyet. Specialitásai a kiállításnak a sa
játságos soproni stílusú háztartási cik
kek, mig a Szeltenhoffer-gyár külön 
pavillonjának tetőzetén a gyár harang
jai, belsejében pedig modern tűzifecs- 
kendők nyertek elhelyezést. Megfelelően 
vannak képviselve a malmok és tégla
gyárak is, a likőrgyárak pedig 
nem teljes számmal vonultak fel. 
ipar és kézműipar szolid kivitelű 
érdemelnek még külön említést.

A soproni kiállítást 
vasárnap délelőtt 10 órakor 
tóttá meg Búd János dr. pénz- 

ügyminiszter.

Sokszor hangozatják, — mondotta 
egyebek közt — hogy mi állunk el
len a kereskedelmi és gazdasági 
megállapodásoknak. Kérdem, van-e 

i igazságtalanabb állítás ennél? Hát 
nem mi hirdettük elsőnek Portoro- 
seban, hogy Európa a mai szétdara- 
boltságában, a száz év előtti állapo
tába való visszahelyezésében, ami
kor a vámsorompók úgyszólván 
puskalövésre vannak, meg nem él
het? A magyar kormány hirdette el
sőnek, hogy vissza kell állítani a 
gazdasági élet szabadságát. Nálunk 
már nincsenek behozatali és kiviteli 
korlátozások, szívesen kötünk keres
kedelmi megállapodásokat és szerző
dőseket bárkivel is. Ez az év pél
dája annaik, hogy tudunk is ilyen 
megállapodásokat létesíteni. Lehe
tetlen azonban azt kívánni tőlünk, 
hogy mások előnyére és magunk ká
rára szerződjünk. Ez nem lehet gaz
daságpolitikai elv s hiszem, hogy ez 
ellen Európa is tiltakoznék, mert ez 
oly veszedelmes precedens volna, 
amelynek következményei kiszámít
hatatlanok. Nem lehet hóbortokért 
és ábrándokért küzdeni, mert így 
Európa elveszti önmaga alól a ta
lajt, azokat piacokat, amelyek leg
biztosabb elhelyezési területei saját 
magán belül s elveszti azokat a kí
vül levő piacokat Is, amelyek addig 

az európai államok egymással 
küzdenek, gazdaságilag kifejtödnek 
s nem reflektálnak többé Európa 
termelésére. Itt már nem egy ország 
sorsáról, hanem egész Európa sor
sáról van szó s neki meg kell érez
nie, hogy a gazdasági élet egységet

(ti.)
BűoWer ZiIjwihI és Társa, Budapest 

gyón , teher- te wiljtOTorgalnak
TBLBPEK: n

Wien, I., Blbefsteasse 8 - Brün, Da- 
vadéiul 6. — Warasdorf, Cári Wagner- 

strasse 

Búd pénzügyminiszter
Európa gazdasági egységét hirdette 

a soproni kiállítás megnyitásán

Erzsébet

i a hatal- 
í és lakiis- 
Szőnyegek,

majd- 
A kis- 
eikkei

iül-

és szabadságát minden irányban megállás ezen az utón. Tovább kell ha- 
vissza kell állítania. Hiszem, hogy\iaání mindaddig, amig a magángazda- 
e jobb meggyőződés mindenütt ér
vényesülni fog.

Búd János miniszter ezután Wim
mersperg Frigyes báró kereskede
lemügyi államtitkárral a kiállítás 
megtekintésére indult.

Déli tizenkét órakor az Erzsébetkert- 
ben kétszázteritékoB díszebéd volt, ame
lyen vitéz Simon Elemér főispán mondta 
az első felköszöntőt a kormányzóra.

Spiegel Szigfried, Búd János pénzügy
minisztert, Tais Károly Esztcrházy Pál 
herceget, Thurner Mihály polgármester 
pedig a vendégeket köszöntötte fel.

Búd János dr. pénzügyminiszter meg
köszönve az üdvözlést, megállapította, 
hogy másfélévvel ezelőtt a pénzügyi 
összeomlás összes jelenségei mutatkoz
tak s ha ez bekövetkezik, olyan társa
dalmi felfordulás jött volna, amely ta
lán végzetesebb lett volna az átélt 
időknél. A kormány ilyen körülmények 
közt kezdte meg a tárgyalásokat a kül
földdel s bármiképpen nyilatkozzanak 
is a szanálásról, egyet nem lehet meg
tagadni tőle: azt, hogy megteremtette 
az előfeltételeit az egészséges gazdasági 
fejlődésnek.

— Tudom, hogy az átmenet nem 
könnyű és nehézségekkel kell megküz
deni. De már mututkoznak a kedvező 
előjelek s ha meglesz a határozott aka
rat, amely egy kormányzatnak sino <iua 
non előfeltétele, akkor a gazdasági élet 
erősödése be is következik. Már csak 
napok választanak el attól, hogy a be
ruházási program megvalósítása meg
kezdődjék. Azonkivül éreztetni fogják _ ... .... „-----
hatásukat azok az adókedvezmények is. mával átiratilag üdvözölte az Országof 
amelyeket eddig nyújtottunk. De nincs I Kereskedő és Iparos Szövetség la.

mwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwm 

A bürokratikus vámkezelés 
silón erélyes mozgalmat

OKISZIndít
A vámkezelés irányításában, leg

utóbb változások állottak be és a 
magyar kereskedelem azt remélte, 
hogy ezzel kapcsolatban a vámkeze
lésnek modernebb és liberálisabb 
rendszere fog következni.

Az eddigi tapasztalatok alapján 
azonban ma már megállapítható, 
hogy ez nem történt, meg és a vám
kezelés továbbra is nemcsak a leg
bürokratikusabb módón történik, 
hanem

a vám házban szinte tervszerű 
program alapján gördítenek 
újabb és újabb akadályokat az 
amúgy is nehézségekkel küzdő 

Importkereskedelem elé.
Az Országos Kereskedő és Iparos 

Szövetség legutóbbi ülésén a nagy
számú megjelentek elkeseredéssel 
tették szóvá az uj ^vámigazgatás 
eme eljárását, és reámutattak arra, 
hogy a kincstárnak az adminisztrá
ciós kiadások sokkal nagyobb meg
terhelést jelentenek, mint amennyi 
hasznot a fokozottabb ellenőrzés 
biztosit 

KépviseleteKet vilim i-orántPái 
francia képviseleteket export-import 
közvetít ipnrl muDkteok.t elhelyez IrodíJ*

Vételi wgblx*»okat  nagybani árban lebonyolít

Paris
Rue Clichy 61

ság érdekelt összhangba tudjuk hozol 
az állami pénzügyekkel.

— Vannak azonban más feltételek 
is. Szükségesek bizonyos vezérgondola 
tok, amelyek át kell hogy hassák a tár
sadalmat. Minden kornak megvannak a 
maga eszméi a csak az a nemzet tud fej
lődni s csak az állja meg helyét a nem
zetek küzdelmében, amely megérti a kot 
követeléseit s azokat tudja érvénye
síteni.

A lakomán még számos felköazöntc 
hangzott el.

A miniszter délután két órakor in
dult el Sopronból Budapestre s vasár
nap esto 7 óra 25 perckor a keleti 
pályaudvaron visszaérkezett Buda
pestre.

A kiállítás megnyitását megelőzőleg 
folyt le

a soproni kamara jubilárls ülése,

melyet a kamara fennállásának 75-ik 
évfordulója alkalmából tartottak. Aa 
ünnepi közgyűlésen a kormány képvise
letében Wimmersperg Frigyes báró ál
lamtitkár és Fodor Jenő h. államtitkár 
továbbá a társkamarák kiküldöttei és 
a hatóságok fejei jelentek meg. Spiegr 
Siegfried kir. tanácsos, a kamara el
nöke üdvözölte a kormány képviselőit 
és kifejtette, hogy a 75 éve fennállt 
soproni kamara előtt merített múltjá
ból a jövőre, amelyben ugyanolyan 
munkásságot kíván kifejteni, mint fenn
állása óta az integer Magyarország ér. 
dekében.

A soproni kamarát jubileuma alkat-

Az Országos Kereskedő és Ipafios 
Szövetség a vára igazgatás uj rendje 
ellen elhangzott panaszokat memo
randumban a pénzügyminiszter elé 
terjeszti, hogy tőle jorvöslást kérjen.

A memorandum rá fog mutatni 
arra is, hogy bizonyps cikkeknél az 
engedélyezett visszatérítések már, 
félév óta indokolatlanul késnek és 
a vám házban légii jabban felállított 
forgalmiadózási szervek is megne
hezítik a vámeljárást.

Ledermann Mór elnök az értekein 
let felkérésére vállalkozott á/Tra, 
hogy amennyiben

a pénzügyminiszter a tranzitő- 
kereskedelemre vonatkozólag 
felmerült kívánságokat a legrö
videbb idő alatt nem teljesíti, 

úgy ennek a fővárost legközelebbről 
érintő kérdésnek gyors és eredmé
nyes megoldása érdekében mozgal
mat kezdeményez a törvény hatósági 
bizottságban. _______

Erasmo M. Reda 
Biella

<1 *

Tejctilwaren allsrMrt 
Reppttefitan*  von T^jctílf^bríken

■7 *
4
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Politikai okokból hiúsult meg 
az ideiglenes osztrák-magyar 

kereskedelmi szerződés

A tárgyalások folytatását ősire halasztották — A francia 
kormáng delegátusai Budapesten

Fenyő Miksa dr., a Gyosz. és Kreutzer Lipót dr., 
a Magyar-Francia Kereskedelmi Kamara igazgató

jának nyilatkozata
Mint ismejqetes, az Ausztriával kö

tendő ideiglenes kereskedelmi szer
ződés meghiúsult, és ennek okairól 
a legellentétesebh hírek kerültek 
forgalomba. A bécsi tárgyalásokon 
resztvett Fenyő Miksa dr. a Gyosz. 
igazgatója is, aki lapunk munka
társa előtt érdekesen világította 
meg az eredménytelenség belső 
okait.

FENYŐ MIKSA
a következőket mondotta:

— A nehézségek főleg abból szár
maztak, hogy az osztrákok nem vol
tak hajlandók a do, ut des állás
pontjára helyezkedni, hanem ked
vezményeket követeltek viszontszol
gálat nélkül. Mi igenis hajlandók 
voltunk engedményeket tenni az 
0sztr.dk ipar, javára, ha ennek elle
nében elérhettük volna az idényter
mékek, a bor és a liszt vámjának 
mérséklését.

Erre azonban az osztrákok nem 
voltak hajlandók. Ezzel szemben 
Csehszlovákiával, noha az ipari ál
lam, könnyen megegyeztek az oszt
rákok.

— Nyilvánvaló, hogy Ausztria és 
Csehszlovákia szoros barátságban 
állanak, s

a Magyarországgal szemben ta
núsított merev magatartás főleg 
politikai okokra vezethetők 

vissza.
— Nem állhat meg ugyanis az 

osztrákoknak az a védekezése, hogy 
külkereskedelmi mérlegük Magyar
országgal szemben erősen passzív, 
s ezzel akartak a szerződés keretei 
között segíteni. Ausztria mezőgaz
dasági termékekben importra szo
rul, s ezt a passzív tételt nem tün
tethet el mérlegéből bárhonnan fog 
is importálni. Ezzel szemben a ma
gyar gyáripar az osztrák behozatal 
nélkül is el tudja látni a piacot.

— A tárgyalások megszakadtak, 
de őszkora folytatódni fognak, s a 
megegyezés előbb-ptóbb létre fog 
jönni. A gyáripar hajlandó enged
ményekre, de megnyugtató, hogy 
most nincsen közös kormány, amely 
hatalmi szóval Ausztria javára 
döntse el a gazdasági vitákat, s nem 
lesz isghli klauzula sem.

Ugyanakkor amidőn az osztrák
magyar tárgyalások holtpontra ju
tottak, megérkeztek Budapestre a 
francia kormány kiküldöttei: Tserűy 
és de Tugny urak, hogy megkezdjék 
a magyar kormánnyal a magyar- 
fnancia kereskedelmi szerződés meg
kötésére vonatkozó tárgyalásokat

GROSZ ADOLF
Posztó ós kózműáru

33 nagykereskedése
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A francia delegátusok Carbonel 
követ és Chelard attasé kíséretében 
még szombaton déljután megjelentek 
a külügyminiszériumban, ahol a be- 
muakozás után azonnal érdemleges 
megbeszélést folytattak a magyar 
delegációval, melynek Moldoványi 
miniszteri tanácsos, Erney államtit
kár, Hirsch miniszteri tanácsos és 
Vécsey osztály tanácsos a tagjai.

A részletes tárgyalások hétfőn in
dulnak meg, s a terjedelmes anyag
gal naponként két ülés fog foglal
kozni.

A magyar-francia kereskedelmi 
szerződés jelentőségéről alkalmunk 
volt Kreutzer Lipót dr.-ral, a Ma
gyar-Francia Kereskedelmi Ka
mara igazgatójával hosszabb be
szélgetést folytatnunk.

KREUTZER LIPÓT 
munkatársunknak a következőket 
mondotta:

— Franciaország külkereskedelmi 
mérlege aktív és az állandó javulás 
jeleit mutatja. Mig ugyanis az 1922. 
évben 10.021 millió frank értékű 
behozatallal csak 8645 millió frank 
kivitel állott szemben, 1923-ban pe
dig 10.184 millió frank értékű beho
zatallal 9438 millió frank értékű ki
vitel,

addig az 1924. évben 10.893 millió 
frank értékű behozatallal már 
11.263 millió frank értékű kivitel 

állott szemben,
a kivitel értéke tehát csaknem 400 
millió frankkal meghaladta a beho
zatal értékét.

— A folyó év eddig nyilvános
ságra került adatai a francia kül
kereskedelmi mérleg további foko
zatos javulását mutatják.

—- Ami már mostan a magyar
francia áruforgalmat illeti, ez ed
dig szükebb keretek között moz
gott Néhány év előtt Párizs jó 
piaca volt a magyar szaláminak, 
most azonban ezen export nem je
lentős. Az egész Magyarországba 
irányuló francia export értéke a 
folyó év első negyedében

2.904.000 aranykorona volt, azaz 
az egész évi értékét a jelenlegi 
arányok megadása mellett 10— 
12 millió aranykoronára becsül

hetjük.
Az egész multévi importunknak 
1.61%-át tette ki a francia import 
értéke, míg exportunk értékének 
0.48%-át tette ki a Franciaországba 
irányuló export.

— Általában, miként ezen adatok

Fogászat-dentist
I
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13 mutatják a magyar-francia áru
forgalom eddig nem öltött szélesebb 
dimmenziókat, mégis igen fontos 
reánk nézve gazdaságpolitikai 
szempontból a Franciaországgal 
való szerződéses megállapodás, mert 
a francia tőke szívesebben eszközöl 
kihelyezéseket olyan országba, 
mellyel szerződéses viszonyban van. 
A francia hitelezők magyar adó
saikkal szemben mindeddig igen 
előzékeny módon viselkedtek. Jelen
leg az egész Franciaországgal, il
letve francia hitelezőkkel szemben 
fennálló a magyar magángazdasá
got terhelő tartozás összege 67 mil
lió frank és 9 millió aranykorona; 
tehát jelentős, de nem túlnagy ösz- 
szeg.

— Fontos volna tehát: nem pro
vizóriumot, hanem végleges keres
kedelmi szerződést kötni; a fran
ciák főtötrekvése az, hogy fény- 
üzési cikkeket — illatszereket — he
lyezhessenek el nálunk, mérsékel
tebb vámtételek mellett és azt hisz- 
szük, ennek nem is lesz leküzdhe
tetlen akadálya, ha ők is megköny- 
nyitik a mi idénytermékeink elhe
lyezését a francia piacokon.

Közös megegyezéssel sza
bályozták a Petőfi-utca 

ruhakereskedői az üzleti 
forgalmat

Budapest külső képének jellegzetes 
különlegessége az az üzleti forgalom, 
melyet a régi ruhakereskedelem a Pe
tőfi uccuban bonyolít le. Amíg a textil
kereskedelem a Sas uccát, és a Károly 
körutat, a konfekoiós üzletek a Rá
kóczi utat, a divatárasok a Váci uccát 
és a Király uccát, a bőrkereskedők pe
dig a Szerecsen uccát foglalták le, a 
régi ruhakefeskedők a Petőfi nocában te
lepedtek meg, és az uraságoktól levetett 
holmit vásárló vagy eladó szerényebb 
közönségen kívül az elit-bálok látogatói 
is gyakran keresték fel a Petőfiuccai 
boltokat, melyeknek a legkényesebb igé
nyeket is kielégítő frakk-készletei nem 
egyszer domináltak, mint vendégszerep
lők a báli termekben.

De megváltozott a Petőfi ucca üzleti 
forgalma a háború következtében is. A 
régi békebeli ruhák egyre ritkábbak let
tek s a Petőfi ucca kereskedői uj kon
fekcionált ruhák és olcsó esőköpenyegek 
árusítására is berendezkedtek. A gyak
ran lekicsinyelt Petőfi ucca, mondhatni 
komoly tényező lőtt a főváros gazdasági 
életében, amit egyébként igazolhat az 
adóhivatal is, mely mindenkor érdemen 
felül méltányolta a Petőfiuccai kereske
dők üzleti tevékenységét

Régi, gyakran évtizedes múltra visz- 
szatekintendő szolid cégek húzódnak 
meg szerényen a Petőfi uccában. Tulaj
donosad dacoltak a gazdasági válsággal, 
s tekintélyes, becsüléeben álló polgárai 
a Terézvárosnak.

Természetes azonban, hogy ennek az 
üzletágnak speciális jellege, speciális 
szokásokat is fejlesztett ki, melyek 
miatt némelykor a közrendészeti ható
ságok is kifogást emeltek, s melyek a 
verseny élesedése miatt súrlódásokat 
okoztak egyes kereskedők között.

Ezért elhatározták a szakma vezető 
tagjai, hogy az üzleti forgalom egysé
ges szabályozása érdekében megállapo
dást létesítenek az összes Petőfiuccai 
ruhakereskedők között, s érdekeik meg
óvására szakosztályt létesítettek az Or- 

szagos Kereskedő és Iparos Ssíivetséo 
ben. A ezakoaztály elnökévé Ledermanö 
Mórt az Okisz elnökót kérték fel, ügyre 
zetö-olnök Bndrödi Nándor, társelnnl- 
WUd Ede. alelnök Turcsányi Kálmán' 
pénztárnak Spiegel Emil, háznagy Kő 
nig Ármin, jegyző Pótlók Ede lett. Ezen 
kívül tíztagú választmányt is választót- 
tak.

A szakosztályba beléptek az összes P© 
tőflucai ruhakereskedők, és az első ér 
demlegee ülés elkészítette azokat a rész
letes szabályokat, melyeket a jövőben 
egyhangú határozat alapján az összes 
kereskedőknek alkalmazniok kell A 
szakosztály megbízásából Szarka István 
dr. titkár érintkezésbe lépett az illaté, 
kés rendészeti hatóságokkal, e bejelen, 
tette, hogy az nj rend betartását a jövő
ben az Országos Kereskedő éa Iparos 
Szövetség fogja ellenőrizni, amit illeté
kes helyen jóakaratulag vettek tudomá- 
sül.

Magyar Általános Hitelbank. A ya. 
gyár Általános Hitelbank mai napon 
gróf Cniráky Antal b. t. t elnöklete 
alatt tartott rendkívüli közgyűlése el
határozta az intézet alaptőkéjének 
350.000 darab egyenként 400 korona név. 
értékű 1925 január l-től osztalékjogosult 
uj részvény kibocsátása által 550 minid 
koronáról 690 millió koronára való fel. 
emelését olyképpen, hogy 343.750 rész
vényre az eddigi részvényeseknek 4:1 
arányban egyenként 335.000 korona tá
rnál áron elővételi joguk van, mely fa. 
lyó hó 27-tól augusztus 5-ig bezárólag 
gyakorolható. A fenmaradó 6250 rész
vényt kitevő jelentéktelen töredék tekin
tetében, mely fel nem osztható, a köz. 
gyűlés az alapszabályok értelmében fel- 
hatalmazta az Igazgatóságot, hogy ez a 
töredék szabadkézből — azonban nem a 
napi árfolyam alatt — értékesíttessék.
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A „Hétfői Napló- lapkiadóvállalat.

Az OKISz közleményeit Szarka István 4^ 
szerkeszti i

Dtnfscb Mr És Fiat
Vilmos császár üt á

Férfi-, M- éspyermekrnhagyáz, Sdhw- 
árugyár. Poszté- éa bélésén*  na*yta»l

Holczer Viktor, Budapest
Áksaoréss, arany- eaOstmílvee
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